
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

আহলুল কিবলা ও 
তাবীলিারীরা 

 

শাইখ আবু িাতাদাহ আল-কিকলকিকি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সচূিপত্র 

ললখি পকরকিকত

ইলমী িারিামা:

ভূকমিা ও প্রসঙ্গ িথা

আল্লাহর শকরয়াততর ওপর ভ্রান্ত আিুষ্ঠাকিিতার িুপ্রভাব

ইমামগণ গতবষণা িতর আল্লাহর শকরয়াততর সাতথ লেসব আিুষ্ঠাকিি কিয়ম িািুিগুতলা 

লোগ িতরতেি লসগুতলা:

শকরয়াততর ওপর সীমাবদ্ধ সংজ্ঞাগুতলার িুপ্রভাতবর িমুিা:

শকরয়াততর ওপর আকিদাহ্ ও কিিহ কবষয়ি বহু গ্রুতপর িুপ্রভাব:

এই িুপ্রভাতবর আতরিকি উদাহরণ:

আল্লাহর শকরয়াততর ওপর কিিকহ মূলিীকতসমূহ িা লবাঝার িুিলসমূহ:

প্রতীি লদতখ লিাতিা দল বা জামাততর সাতথ আিরণ িরার িুিল:

ইসলাতমর সাতথ সম্বকিত লেতিাতিা কবদআকত দতলর সাতথ আহলুস সুন্নাহর 

মতকবতরাধগুতলা িার প্রিাতরর মাতঝ সীমাবদ্ধ:

আবশযি িতর লিয়া িুকি বলতত বাকহযি ও অভযন্তরীণভাতব আবশযি িতর লিয়া বুঝায়। 

িারণ  এখাতি আমাতদর আতলািিা হতলা প্রিৃত ইসলাম কিতয়। োর অথথ হতলা:

এিজি বযকির উপর ইসলাতমর হুিুম কিভাতব লদওয়া হতব

১. সুস্পষ্ট বণথিা:

২. প্রমাণ:

৩. প্রাসকঙ্গিতা:

হুিুতমর সাতথ বািবতার সম্পিথ:



 

 

 

তাবীলিারী ও কবতরাধীরা আহলুল কিবলার অন্তভুথি কি িা

কবতরাধী তাবীলিারীতদর বযাপাতর আহলুস সুন্নাহর মতামত:

প্রথতম দুতিা আবশযিীয় ভূকমিা:

প্রথম ভূকমিা:

কিতীয় ভূকমিা:

আর এ ধরতির ভুতল পড়ার িতগুতলা িারণ এখাতি আমরা সংতেতপ উতল্লখ িরতবা:

তাবীতলর কবকভন্ন ির:

সুতরাং আমাতদর কবতরাধীরা কতি প্রিার:

তাবীলিারীরাও অিুরূপ কতিভাতব কবভি:

তাওকয়লিারীতদর বযাপাতর আহলুস সুন্নাহর িকতপয় আকলতমর বিবয:

ইলকম পকরভাষায় القاعدة িাতি বলা হয়:

তাবীলিারী প্রসঙ্গ:

কশয়া:

১. ইমাকময়াহ ইসিা আশাকরয়াহ:

খ. গাকল (সীমালঙ্ঘিািারী) কশয়া।

িুসাইকরয়া:

দারকেয়া

প্রবৃকির অিুসরণিারী ও কবদআকত গ্রুপগুতলাতি তািকির িরা সংক্রান্ত ইমামতদর 

উদৃ্ধকতগুতলা:

এ ধরতির বণথিাগুতলার কিেু কিতি লদয়া হতলা:



 

 

 

কবদআকততদর তািকির িরার বযাপাতর ইমামতদর কিেু বযাপি উদৃ্ধকত এখাতি তুতল ধরা 

হতলা:

তাবীলিারী ও (মুলকহদতদর) অকবশ্বাসীতদর মাতঝ পাথথিয:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ললখি পকরকিকত 

শাইখ আবু িাতাদা ওমর মাহমুদ ওসমাি হাকিোহুল্লাহ এিজি কিকলকিিী 
বংতশাদু্ভত এি জর্থাি প্রবাসী আতলম। দাওয়াকত তৎপরতার িারতণ পৃকথবীর 
অতিি লদতশ তাাঁতি শাকন্ত প্রকতষ্ঠার িথা বতল তলব িরা হতয়তে। পরবতথীতত 
জদথাতির লোট্ট রাতে তাাঁর কবরুতদ্ধ োবজ্জীবি সশ্রম িারাদতের আতদশ জাকর 
িরা হতয়তে। কতকি বৃতিতিও িারাতভাগ িতরতেি। 

তাাঁর কবরুতদ্ধ আমকরিাি প্রশাসতির অকভতোগ, কতকি সন্ত্রাসী সংগঠি আল 
িায়দার মুিকত পতদ িাজ িতরি। আতরা বলা হতয়তে, শহীদ মুহাম্মাদ আতা ও 
তার সহতোদ্ধাগণ জামথাতির লেই এপািথতমতে থািততি লসখাতি িরা তাাঁর কিেু 
আতলািিার উপর ইততামতধয অিুসিাি িালাতিা হতয়তে। কতকি তাাঁর কবরুতদ্ধ 
আকিত এই অকভতোতগর বযাপাতর কিন্দা জাকিতয় বতলি, মুজাকহকদিতদর সাতথ 
তাাঁর সম্পিথ অিয লে-লিাি মুওয়াহ্ কহদ ও মুকমতির সাতথ সম্পিথ রাখার মতই। 
কভন্ন লিাি কিেু এখাতি লিই। প্রিৃত অতথথ মুসলমািতদর মধযিার সম্পিথ ও 
ঈমািী ভ্রাতৃত্ব লে লিাি সংগঠতির লিতয়ও মজবুত ও শকিশালী।  

কতকি উসুতল কিিতহর উপর মাস্টাসথ কর্কি লাভ িতরি। 

োরাই শাইতখর কলখিী হাতত পাতব তারাই অিুভব িরতত পারতব লে, আল্লাহ 
তাআলা তাাঁতি সালাি-পূবথসূরীতদর মািহাজ সম্পতিথ িী অগাধ জ্ঞাি দাি 
িতরতেি। কতকি প্রততযি েুতগর মুজাকিদ-সংস্কারিতদর মততা সালাতির রীকত 
অিুসরণ িতর উসুলুল কিিহ এবং ঈমাি ও আকিদাগত কবষতয় মতিাতোগ 
কিবদ্ধ িতরি। এতেত্র কতকি মুতািাকল্লমতদর পদ্ধকত পূণথ মাত্রায় বজথি িতরি 
োরা ইলতম িীিতি লশষ িতর কদতয়তে। ততব তাতদর মািহাতজর কবিাকরত জ্ঞাি 



 

 

 

লেমি তাাঁর কেল লতমকি তাতদর খেি িরার সতবথািম পদ্ধকতও কতকি লবশ 
ভালভাতবই জািততি। এই পৃকথবী ও পৃকথবীর মািব-জীবতির সমসযা কিতয় তাাঁর 
রতয়তে কবতশষ দশথি ো তাাঁর কিন্তার বযাপিতা ও দূরদকশথতার প্রকত ইকঙ্গত 
িতর। শকরয়ত ও তািদীরী কবষতয়র উপর গুরুত্বাতরাপ িরার িতলই তাাঁর এ-
সব লোগযতা অকজথত হতয়তে। অথি শকরয়ত ও তািকদতরর লথতি লিাি 
আতলমই গাতিল থাতিি িা। তারপতরও কেকি এগুতলাতি সবসময় কিতজর 
লিাতখর সামতি রাতখি এবং এিাই হয় তাাঁর এিমাত্র িমথ বযিতা তাাঁর সামতি 
তখি লখাতল লদয়া হয়  ইলম এবং জ্ঞাতির দরজাসমূহ। তখি তাাঁর কভন্ন এিিা 
অবস্থাি ততরী হয়। 

লেতহতু উসুতল কিিহ -ো দশথিগত লমৌকলি এিকি জ্ঞাি- কিতয়ই তাাঁর োবতীয় 
বযিতা তাই এর বতদৌলতত এমি দশথিগত লোগযতা কতকি লাভ িরতত 
লপতরতেি লে, প্রকতপতের কবকভন্ন জাওয়াব ও তিথ-কবততিথর কবষয় পড়ার সময় 
তাাঁর িেু লসই দশথিগত লোগযতাতি ভুল প্রমাকণত িরতত পাতর িা। 
অিুরুপভাতব এই উসুতল কিিতহর প্রকত সবথাত্মি গুরুত্ব লদয়ার িারতণই এমি 
গভীর দূরদৃকষ্ট লাভ হতয়তে োর আতলাতি কতকি বযকিতিকিি ও দলগত 
আকিদা-কবশ্বাতসর লিািকি সকঠি আর লিািকি ভুল তা কিণথয় িরতত পাতরি। 
তাতদর এই অবস্থার প্রিৃত িারণ ও লরাগ উদঘািি িরতত সেম হি। তাতদর 
সম্পতিথ েতিুিু জাতিি ততিুিুর উপর কভকি িতর কবকভন্ন অবস্থা ও পকরকস্থকত 
কবতবিিা িতর তাতদর প্রততযি সদসয ও দতলর িী হুিুম তাও বতল কদতত 
পাতরি। তাাঁর কিন্তার বযাপিতা এত লবকশ লে, বতথমাতি কবদযমাি েত ভ্রান্ত দল 
আতে সবগুতলাতি অতীত ও বতথমািিাতলর এ-জাতীয় অিযািয দতলর সাতথ 
তুলিা িতর কতকি গতবষণা িতরি। এিকিতিও বাদ লদি কি। 



 

 

 

সতবথাপকর কতকি লতা এিজি মািুষ। তাই অিযািযতদর মত তাাঁরও ভুল-ভ্রাকন্ত 
হতত পাতর। িখিই কতকি সমাতলািিার উতবথ িি। ইসলামী আতন্দালি েকদ 
তাতদর লিতা ও আতলমতদরতি সমাতলািিার উতবথ রাতখ এবং তাতদরতি এমি 
িতর রাতখ লে, তাতদর লিাি কিেুই খেি িরা োতব িা তাহতল লতা তারা 
িখতিাই আপি লতেয লপৌঁোতত পারতব িা এবং দাকয়ত্বশীল লিাি জাকত গঠি 
িরতত পারতব িা। বরং এতদর লালি পালি হতব লসই প্রিৃকততত লেই 
প্রিৃকততত লাকলত পাকলত হতয়তে প্রততযি গলাবাতজর অিুসারী আকবদরা, োরা 
তাতদর লিতার সম্মাতি অকতরঞ্জি িতর, তাতি তাই লদয় লেিার উপেুি লস 
িয়। লেমি, শুধু এতদর আস্থা অজথতির জতিয কবকভন্ন বযকিতদরতি হতযা িরা 
এবং এর দায়ভার লিয়া। বািবতা এর উৎিৃষ্ট প্রমাণ। 

 

ইলমী িারিামা: 

[১] তাাঁর সবথপ্রথম কিতাব হল, ‘আর-রি আল-আসাকর আল-মুকিদ আলাল 
বাইজুকর িী শরকহ জাওহারাকতত্ তাওকহদ’।  কিতীয় মুদ্রণ। 

[২] ইবিুল িাকয়যম রকিত ‘তকরি আল-কহজরতাইি’। শাইতখর তাহকিতি 
লেতপতে দারু ইবকিল িাইকয়যম, করয়াদ। কিতীয় মুদ্রণ। 

[৩] হাতিজ হুিমী রকিত ‘মাআকরজ আল-িবুল িী শরকহ সুল্লাম আল-উসুল’। 
খণ্ড:৩। শাইতখর তাহকিি ও তাখকরতজ কিতাবকি পাাঁিবার মুকদ্রত হতয়তে। 
প্রথতম লেতপতে দারু ইবিুল িাইকয়যম এরপর দারু ইবতি হাজম।  



 

 

 

[৪] ‘তাজকরদ আল-আসমা আর-রুওয়াত আল্লাকেিা তািল্লামা িীকহম ইবিু 
হাজম জারহাি ওয়া তা'কদলাি’। কিতাবকি শাইখ এবং আতরা িতয়িজি কমতল 
কলতখতেি। কিতাবকি লেতপতে জদথাতির দারুল মািার িুতুবখািা।  

[৫] ইবতি িুতাইবা রকিত ‘আল-এখততলাি কিল-লিজ’। শাইতখর তাহকিতি 
কিতাবকি লেতপতে দারুর-রায়াহ। 

[৬] ইবিুল িাইকয়যম রকিত ‘আল-গুরবা’। শাইলখর তাহকিতি কিতাবকি লেতপতে 
দারুল িুতুব আল-আোকরয়যা। 

[৭] কিজস্ব রিিা- ‘আল-কজহাদ ওয়াল ইজততহাদ: তাআমু্মলাত কিল মািহাজ’। 
কিতাবকি মূলত তাাঁর এিকি ধারাবাকহি প্রবি ো 'িাশরতুল আিসার' বাইিা 
মািহাজাইি কশতরািাতম প্রিাশ িতরতে। কিতাবকি জদথাতির দারুল বায়াকরি 
লথতি লেতপতে।  

[৮] ইমাম আল-বারিাঈ রকিত ‘িাসরুস-সিাম’। কিতাবকি জদথাতির দারুল 
বায়াকরি লথতি শাইতখর তাহকিতি লেতপতে।  

[৯] কিতজর রকিত ‘মাআকলমুত্ তাইিাকতল মািসুরাহ’। লর্িমাতিথর দার্ আি-
িুর আল-ইসলাকম লথতি দুইবার লেতপতে। 

[১০] ‘হুিমুল খুতাবা আল্লােীিা দাখালূ িী িুসরাকতত্ তাগুত’। এই কিতাবকিতত 
মূলত লস-সব উলামাতয় সু-লদর সম্পতিথ মাতলিী মাজহাতবর ইমামতদর িততায়া 
আতে োরা আকবকদইয়যীিতদর সাহােয িতরতে। শাইতখর তাহকিি ও তা'লীিসহ 
কিতাবকি লর্িমাতিথর দার্ আি-িুর আল-ইসলাকম লথতি লেতপতে। 

[১১] ‘িাজরাতুি জাকদদা’। 



 

 

 

[১২] ‘জু’িাতুল মুতাইকয়যবীি’। 

এ-োড়াও শাইতখর আতরা কিেু মূলযবাি গতবষণা আতে। লেই এগুতলা পড়তব 
লসই তাাঁর িদর বুঝতত পারতব। 

প্রবি ও রিিার অঙ্গতিও কতকি দেতার স্বাের লরতখতেি। কতকি কিয়ামততর 
আলামত সম্পতিথ কিেু প্রবি কলতখতেি। প্রবিগুতলা েকদও লোি কিন্তু বতথমাি 
লপ্রোপি কিতয় এিজি মুসলমাতির শরঈ দৃকষ্টভকঙ্গ িী হওয়া উকিত তা 
সংকেপ্তভাতব প্রবিকিতত উতঠ এতসতে। কতকি প্রায় দু'শত প্রবি কলতখতেি। তাাঁর 
এ-সব ললখা িাশরতুল আিসার, মাজাল্লাতু কিদাইল ইসলাম, মাজাল্লাতুল 
কমিহাজ ও মাজাল্লাতুল িজর-সহ আতরা িতয়িকি ইসলাকম পকত্রিা ও 
প্রিারপতত্রর মাধযতম প্রিার হতয়তে।  

এ-সব কলখিীতত আরকব ভাষা ও সাকহততযর প্রাঙ্গতি তাাঁর দেতা ও প্রাজ্ঞতার 
কদিকিও সমািভাতব িুতি উতঠতে। তাাঁর কিতজর রকিত কিেু িকবতাও আতে। 

কতকি  কশোদাতির জিয সরাসকর আতলািিার আতয়াজি িরতত ভুতল োি কি। 
তাই আমরা লদখতত পাই লে, কতকি অতিিগুতলা গুরুত্বপূণথ ইলমী আতলািিার 
আতয়াজি িতরি। তার এই সমি আতলািিা োরাই শুতিতেি তাতদর সিতলই 
তাাঁর ইলতমর গভীরতার স্বীিৃকত কদতয়তেি। আলহামদুকলল্লাহ, এগুতলার লরির্থ 
এখি অতিি তাতলতব ইলতমর হাতত হাতত পাওয়া োয়।  

লতমকি কিেু আতলািিার কবষয়বস্তু কিতে লদয়া হল: 

[১] ইমাম োহাকব িতৃথি রকিত শরহুল মুকিজা 



 

 

 

[২] আল-ঈমাি। এখাতি আহতল সুন্নাত ওয়াল জামাততর দৃকষ্টতত ঈমাি িাতি 
বতল, লসই কবষয়কির বযাখযা কদতয়তেি। সাতথ সাতথ কবদআতপন্থীতদর মততিও 
খেি িতরতেি। 

[৩] শরহু আকিদাহ আিাহাকবয়যাহ। 

[৪] আল্লামা শাওিািী িতৃথি রকিত শরহুদ-দারারী আল-মুকেয়যাহ। 

[৫] ইবতি রজব হাম্বলী িতৃথি রকিত ‘তািকরর আল-িাওয়াতয়দ ওয়া তাহকরর 
আল-িাওয়াতয়দ’-এর বযাখযা িন্থ। 

[৬] মুতািকিমীতির অিুসৃত পন্থায় উসুতল কিিহ সম্পতিথ এিকি মুিািামার 
বযাখযা িরার জিয আতলািিার আতয়াজি িতরি। 

[৭] ইমাম শাতিয়ী িতৃথি রকিত জামাউল ইলতমর বযাখযা।  

এখাতি শাইতখর জীবিীর সামািয অংশই তুতল ধরা হতয়তে। েকদও এইিুিু এই 
শাইতখর লেতত্র েতথষ্ট িয় কিন্তু এতত শাইতখর জীবতির লমৌকলি কদিগুতলা 
উতঠ এতসতে।  

পকরতশতষ মহামকহম আল্লাহর িাতে প্রাথথিা, কতকি শাইখতি সিল মুসলমাতির 
পে লথতি উিম বদলা দাি িরুি। তাাঁর হায়াত বৃকদ্ধ িতর কদি। তাাঁর ইলম ও 
আমতল বরিত দাি িরুি। 

 

 

 



 

 

 

وعلى آله وصحبه الحمد لله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على محّمد 

 أجمعين

সমি প্রশংসা আল্লাহর জিয, কেকি জগতসমূতহর প্রকতপালি। দরুদ ও সালাম 
বকষথত লহাি মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর এবং তাাঁর পকরবারবগথ ও সব সাহাকবর 

ওপর। 

 

سلّم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و

التنا يقولوا ال إله إالّ الله، فإذا قالوها وصلّوا ص )أمرت أن أقاتل النّاس حتّى

إال بحقّها،  وستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حّرمت علينا دماؤهم وأموالهم

 وحسابهم على الله( 

“আিাস ইবিু মাকলি (রা.) লথতি বকণথত, কতকি বতলি, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলি, “আমাতি 
আতদশ িরা হতয়তে, আকম লেি ললািতদর সতঙ্গ েুদ্ধ িরতত 
থাকি, োবৎ িা তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বতল। তারা েখি 
এিা বলতব, আমাতদর সালাততর মততা সালাত আদায় িরতব, 
আমাতদর কিবলার কদতি মুখ িরতব এবং আমাতদর জবাইিৃত 
পশু খাতব, তখি আমাতদর ওপর তাতদর রি ও সম্পদ হারাম 
হতয় োতব; ততব তার হতির িথা কভন্ন আর তাতদর কহসাব 
আল্লাহর দাকয়তত্ব।”  

                                                           
1 বুখারী শরীি 



 

 

 

 

ভূকমিা ও প্রসঙ্গ িথা 

আল্লাহর শকরয়াততর ওপর ভ্রান্ত আিুষ্ঠাকিিতার িুপ্রভাব 
 

‘আিুষ্ঠাকিিতা’-র আরকব শব্দ হতে النّمطيّة, োর আকভধাকিি অথথ—
রীকত-িীকত, পদ্ধকত। এখাতি النّمطيّة িারা আমাতদর উতিশয হতে, 
শরঈ কবকধ-কবধাি ও ইলমসমূতহর লেতিাতিা কবিযাস-পদ্ধকত। 
কবধািগুতলাতি এতিিকি কিকদথষ্ট িাঠাতমাতত আবদ্ধ িতর লিলা, োর 
িতল কবধািগুতলা উি িাঠাতমার অধীি হতয় োয়। িাঠাতমাকি কবিৃত 
হতল কবধািগুতলাও কবিৃত হয়, আর িাঠাতমাকি সংিীণথ হতল 
কবধািগুতলাও সংিীণথ হয়। েখিই সুন্নাতত িবকবয়াহ্ র গুরুত্ব হালিা 
হতয় লগল, তখিই মুসকলমরা পাঠদািিারী, তাবীলিারী ও মুিকততদর 
িাতে এতস ইসলামতি সহজ িরার প্রয়াস লপল—ইসলামতি িতগুতলা 
সীমাবদ্ধ িীকতমালার মাতঝ লিিীভূত িতর লিলার মাধযতম এবং 
অকধিাংশ িীকতমালাগুতলাতি আবার এি এিকি শতব্দর মাতঝ কিতয় 
আসার মাধযতম। এ িাতজর কিেু কিেু কদি ভাতলা থািতলও িীি ও 
শকরয়াততর ওপর এর েকতির কদিগুতলা কেতলা মারাত্মি। কিেু েকত 



 

 

 

হতলা মুলিীকতগত কদি লথতি, আর কিেু েকত হতলা মািুতষর মাতঝ তা 
ভুল পন্থায় িালু িরার কদি লথতি।  

ইমামগণ গতবষণা িতর আল্লাহর শকরয়াততর সাতথ লেসব আিুষ্ঠাকিি 

কিয়ম িািুিগুতলা লোগ িতরতেি লসগুতলা: 

 

১. সংজ্ঞাসমূহ 
২. কিিকহ মূলিীকতসমূহ। 
৩. প্রতীি ও উপাকধসমূহ। 
৪. কিিকহ আকিদাহ্-কবষয়ি কবকভন্ন গ্রুপ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

শকরয়াততর ওপর সীমাবদ্ধ সংজ্ঞাগুতলার িুপ্রভাতবর 

িমুিা: 
 

 

এই ভ্রান্ত আিুষ্ঠাকিিতার সবতিতয় বড় িমুিার এিকি হতলা, শরঈ 
পকরভাষাগুতলাতি সংজ্ঞা লদয়ার মাধযতম সীমাবদ্ধ িাঠাতমার মাতঝ 

আবদ্ধ িতর লিলা। লেমি ঈমাতির সংজ্ঞা প্রদাতির িমুিা লদখুি: 

েখি মুসকলম উম্মাহ ইউিাকি দশথিশাতের কবরুতদ্ধ েুতদ্ধ কলপ্ত, 
অপরকদতি একরস্টিতলর তিথশাে উসুলকবদ ও কিিহকবদ 
মুতািাকল্লমতদর জ্ঞািজগতত প্রভাব কবিার িতর লিতলতে, তখি তারা 

অযাকরস্টিলীয় সীমাবদ্ধ িাঠাতমাতত ইমাতির সংজ্ঞা লদয়ার লিষ্টা িরল।    

িলািল কেতলা বংসাত্মি, কবিাসী। িীতির ওপর কমথযাতরাপ ও িীিতি 
অন্তঃসারশূিয িরার লখলা জতম ওঠতলা। এই প্রিাশয ঘিিা এবং এর 
িুিলগুতলার দীঘথ বযাখযায় আকম োতবা িা। এতেতত্র শাইখুল ইসলাম 
ইবিু তাইকময়া (রহ.) এর িমৎিার দুতিা কিতাবই আমাতদর জিয 
েতথষ্ট। এিকি হতলা المنطقيّين الّرد على  (মািকতকিতদর খেি), আতরিকি 
 । তাই, এ দুতিা কিতাতবর শরণাপন্ন(আল-ঈমািুল িাকবর) اإليمان الكبير
হতত পাতরি। কিতাব দুতিা এ কবষতয় অতযন্ত গুরুত্বপূণথ। তাাঁর পর 
শাইখ র্. সির আল-হাওয়াকল (আল্লাহ তাতি লসৌকদ তাওয়াকগততর 



 

 

 

িারাগার লথতি মুি িরুি!) তাাঁর কিতাব  ظاهرة اإلرجاء في الفكر

 এর মাতঝ এ (ইসলাকম আকিদা জগতত প্রিাশয ইরজা) االسالمي
কবষতয় অতযন্ত িমৎিারভাতব আতরা কবিাকরত আতলািিা িতরতেি, োর 
লিাতিা তুলিা হয় িা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

শকরয়াততর ওপর, আকিদাহ্ ও কিিহ কবষয়ি বহু 

গ্রুতপর িুপ্রভাব: 
 

েখি িকিহ্ গণ শকরয়াততি ইবাদত, মুআমালাত, আখলাি, আিাকয়দ 
ইতযাকদ ভাতগ ভাগ িরল, এর িলািল িী হতলা? কি:সতন্দতহ এিা 
শকরয়াততি িষ্ট িতর কদল। এিা এমি কবপেথয় কেতলা, োর 
িুপ্রভাবগুতলা আমরা আমাতদর বতথমাি সমাতজ সব লিতয় লবকশ প্রতযে 
িরকে। িারণ, এর িুপ্রভাব সতবথাচ্চ লে পেথন্ত লপৌঁো সম্ভব কেতলা, 
আমাতদর োমািায় লস পেথন্তই লপৌঁতেতে।  

োর িতল মুআমালাত ইবাদততর অন্তভুথি িয়, এর জিয আতে কভন্ন 
হুিুম ও মূলিীকত। আবার ওিার জিয আতে কভন্ন রিম হুিুম ও 
মূলিীকত। এমকিভাতব আিাকয়দ শাখাগত কবকধ-কবধাি লথতি কভন্ন 
কজকিস। তাই আিাকয়তদর জিয আতে তার কিকদথষ্ট মূলিীকত ও অধযায় 
আর আহিাতমর জিয আতে তার কিকদথষ্ট মূলিীকত ও অধযায়। আবার 
আিাকয়দ ‘ইয়াকিকি’ (সুকিকিত!) আর আহিাম হতলা ‘েকন্ন’ (প্রবল 
ধারণা-কিভথর!)  

ইবিু তাইকময়া (রহ.) তাাঁর কিতাব ‘আল-ইকিিামায়’ বতলি:  

فصل مهّم عظيم في هذا الباب: وذلك أّن طوائف كبيرة من أهل الكالم من )

ر ... ومن اتّبعهم من الفقهاء يعّظمون أم-وهو أصل في هذا الباب -المعتزلة 



 

 

 

ن من الكالم الذي يسّمونه أصل الدين، حتّى يجعلون مسائله قطعيّة، ويوهنو

 أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام األفعال، حتى يجعلوه من باب الّظنون ال

ا طوائف العلوم، وقد رتّبوا على ذلك أصوال انتشرت في النّاس حتّى دخل فيه

ن ال ما تؤول إليه ممن الفقهاء والّصوفية وأهل الحديث اليعلمون أصلها و

 المفاسد مع أّن هذه األصول التي ادّعوها في ذلك باطلة واهية... ذلك أنّهم لم

مخطئ، يجعلوا لله في األحكام حكما معيّنا، حتّى ينقسم المجتهد إلى مصيب و

بل الحكم في حّق كّل شخص ما أدى إليه اجتهاده، وقد بيّنا في غير هذا 

ارد ة والّزندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موالموضع ما في هذا من الّسفسط

اإلجتهاد أصال، وال جعلوا له على ذلك دليال أصال... ومن فروع ذلك أنّهم 

 (يزعمون أّن ما تكلّموا فيه من مسائل الكالم هي مسائل قطعيّة يقينيّة

“এই অধযাতয়র গুরুত্বপূণথ পকরতেদ: মুতাকেকল মুতািাকল্লমতদর বড় 
এিকি অংশ এবং তাতদর অিুসারী িকিহ্ গণ ইলমুল িালাতমর মেথাদা 
অতিি উাঁিুতত তুতল এিাতি ‘িীতির লমৌকলি কবষয়’ বতল িামিরণ 
িতর থাতি। িতল এর মাসআলাগুতলাতি বতল ‘িাতকয়’ বা অিািয। 
আর ইলমুল কিিহতি লদতখ হালিা িতর, ো হতে িাতজর কবকধ-
কবধাি জািার িাম। এমিকি এগুতলার (কিিতহর) ইলমতি ‘ধারণা-
কিভথর’ মতি িতর; কিকিত ইলম মতি িতর িা। তারা এর কভকিতত বহু 
মূলিীকতও গতড়তে, লেগুতলা মািুতষর মাতঝ েকড়তয় আতে। িুিাহা, 
সুকি ও মুহাকিসগতণর এিকি দলও এর মাতঝ েুি হতয় লগতে। তারা 
জাতি িা, এর লগাড়া িী এবং পকরণকততত এিা িী কবিৃকত ততকর 
িরতব; অথি তারা এতেতত্র লে মূলিীকতগুতলা দাকব িতর, তা 
এতিবাতর ভ্রান্ত ও কভকিহীি। লসই কবিৃকতর িলািল হতলা, কবকধ-



 

 

 

কবধাতির লেতত্র আল্লাহর কিকদথষ্ট লিাতিা হুিুম আতে বতল মতিই িতর 
িা তারা, োর িতল মুজতাকহদ সকঠি ও ভুলিারী কহসাতব কবভি 
হততা;  বরং তারা প্রততযি মুজতাকহতদর লেতত্র হুিুম লসিাই মতি 
িতর, লেিা ইজকতহাতদ (গতবষণায়) লবর হতয় এতসতে। এর মাতঝ লে 
িতিা কিবুথকদ্ধতা ও কবিৃকত রতয়তে, তা আমরা অিয স্থাতি 
পকরস্কারভাতব আতলািিা িতরকে। িতল তারা ইজকতহাতদর স্থািগুতলাতত 
আল্লাহর কিকদথষ্ট লিাতিা হুিুম আতে বতল মতি িতর িা এবং এ 
বযাপাতর তার লিাতিা মূল দকলল আতে বতলও মতি িতর িা। এর িল 
দাাঁড়ায় এই লে, তারা মতি িতর, তারা লে ইলমুল িালাতমর কবষয়গুতলা 
কিতয় আতলািিা িতর, শুধু লসগুতলাই হতলা অিািয ও কিকিত”।  

লদখুি, িকতপয় ললাতির শকরয়াততি আিুষ্ঠাকিি ভাগাভাকগর প্রতিষ্টা! 
তথা সালাতির কিিতহর সাতথ সম্পিথহীি অকভিব কিিহ তাতদর 
লিাি কদতি লপৌঁকেতয়তে? তারা িীিতি “অপকরবতথিশীল ও 
পকরবতথিশীল” এ দুভাতগ ভাগ িতরতে। তারপর প্রততযতিই 
পকরবতথিশীতলর পকরকধ কবিৃত িরার লিষ্টায় বযি হতয় পতড়তে, োতত 
সালাতির অবস্থাি-কবতরাধী িতুি িতুি ইজকতহাদ েুি িরার প্রশি 
ময়দাি ততকর হতয় োয়। কিন্তু এখতিা লিউ দুতিার মাতঝ পাথথিযিারী 
লিাতিা স্পষ্ট ইলকম সীমাতরখা কিধথারণ িরতত সিল হয়কি, বরং সব 
হতলা দৃকষ্টভকঙ্গর পাথথিয। 

                                                           

আল ইকিিামাহ-৪৭ পৃষ্ঠা 



 

 

 

এই িুপ্রভাতবর আতরিকি উদাহরণ: 

তাতাররা মুসকলম লদশগুতলার কবরুতদ্ধ েুদ্ধ িরকেতলা। লসিাপকত 
িাোতির লিতৃতত্ব তাতদর আক্রমণ কসকরয়া পেথন্ত লপৌঁতে কগতয়কেতলা। 
আর আতগই তারা কশয়া মােহাব মতত ইসলাম-িহতণর লঘাষণা 
কদতয়কেতলা। তাই িাোতির সাতথ ইমাম, মুআকজ্জি কেতলা। েখি তাতদর 
ঘৃণয আক্রমণ দাতমশতির দুগথগুতলা পেথন্ত লপৌঁতে লগল, লসই সময় 
মািুষ তাতারতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ িরার মাসআলা কিতয় কবতিথ শুরু িতর 
কদল—িকিহ্ গণ এ কবষতয় লে কবকভন্ন প্রিার বাকিতয়তেি, তাতারতদর 
কবরুতদ্ধ েুদ্ধ লসগুতলার লিাি প্রিার ও লিাি অধযাতয়র অধীতি 
পড়তব?!   

িলুি ইবিু িাকসর (রহ.) লথতিই শুকি লসই সমতয় মািুতষর লঘালাতি 
পকরকস্থকতর িথা: 

ইবিু িাকসর (রহ.) বতলি-  

ظهرون وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤالء التتر من أي قبيل هو؟ فإنهم ي

ثم  اإلسالم، وليسوا بغاة على اإلمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت

لى خالفوه، فقال الشيخ تقي الدين: هؤالء من جنس الخوارج الذين خرجوا ع

عمون أنهم أحق علّي ومعاوية، ورأوا أنهم أحق باألمر منهما، وهؤالء يز

ه من بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون ب

فطن المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فت

 العلماء والناس لذلك



 

 

 

“মািুষ এসব তাতাতরর কবরুতদ্ধ েুতদ্ধর ধরি কিতয় আতলািিা শুরু 
িরল, অথথাৎ এ েুদ্ধিা লিাি প্রিাতরর েুদ্ধ হতব? তারা ইসলাম প্রিাশ 
িরতে আবার ইমাতমর কবরুতদ্ধ কবতদ্রাহিারীও িয়। লেতহতু তারা 
িখতিা তার আিুগততযর মাতঝ কেতলাই িা লে, তার কবরুদ্ধািরণ 
িরতব। তখি শাইখ তাকিউিীি ইবিু তাইকময়া (রহ.) বলতলি—এরা 
ওইসব খাকরকজতদর মততা, োরা আলী ও মুআকবয়া (রা.) এর কবরুতদ্ধ 
লবর হতয়কেতলা এবং তারা মতি িতরকেতলা, তারাই কখলািততর অকধি 
লোগয; কঠি এরাও মতি িরতে, হি প্রকতষ্ঠার লেতত্র তারাই 
মুসলমািতদর লিতয় অকধি হিদার আর মুসলমািতদরতি তাতদর গুিাহ 
ও জুলুতমর িারতণ লদাষাতরাপ িরতে, অথি তারা এরতিতয় আতরা 
িতয়ি গুণ বড় গুিাতহ কলপ্ত। তখি উলামা ও অিযািয মািুষ এ 
বযাপাতর সতিতি হতলি।”3 

মািুষ এ বযাপাতর মতকবতরাতধ কলপ্ত হতয় কগতয়কেতলা লে, তাতারতদর 
কবরুতদ্ধ েুদ্ধতি কজহাতদর লিাি প্রিাতরর অন্তভুথি িরা হতব। ইবিু 
তাইকময়া (রহ.) প্রথতম খাকরকজতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধতি কবতদ্রাহীতদর 
কবরুতদ্ধ েুদ্ধ লথতি লবর িরার প্রতয়াজি লবাধ িরতলি। িারণ, 
পরবতথী োমািার আকলমতদর কিয়তমর আতলাতি অধযায় আিাতর 
সাজাতিা অকধিাংশ কিিতহর কিতাতবই খাকরকজতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধতি 
কবতদ্রাহীতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ বতল গণয িরা হতয়তে। এমিকি তাতদর 

                                                           

3 আলকবদায়া ওয়ািকিহায়া-১৪/২৪ 



 

 

 

িাতে খাকরকজ অথথই হতয় লগতে—োরা িযায়পরায়ণ শাসতির কবরুতদ্ধ 
কবতদ্রাহ িতর। ইবিু তাইকময়া (রহ.) সবথপ্রথম এই অধযায়িরণ ও 
প্রিরতণর ভ্রাকন্তকি বযাখযা িতরতেি। তারপর তাতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধকিতি 
কভন্ন প্রিাতর িামিরণ িতরতেি—শকরয়াততর কবরুদ্ধািরণিারীতদর 
কবরুতদ্ধ েুদ্ধ। শাইখ (রহ.) খাকরকজতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ এবং োিাত 
অস্বীিারিারীতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধতিও এই প্রিাতর অন্তভুথি িতরি। এিা 
এিিা আিুষ্ঠাকিিতা, েখি মািুষ বযাপিভাতব এিা বযবহার িরতব, 
তখি লেতিাতিা দতলর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ িরার অতিি শাখাগত কবকধ-কবধাি 
কবিৃত হতয় োতব। লেমি, খাকরকজতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ িরা হয় 
তাবীলিারী মুসলমািতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ কহসাতব, লেমিিা সবাই জাতি। 
োিাত অস্বীিারিারীতদর কবরুতদ্ধ সাহাবাতয় কিরাম েুদ্ধ িতরতেি 
মুরতাদতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ কহসাতব। তাই এ লথতি জািা লগল, 
‘শকরয়াততর কবতরাকধতািারী দল’ িথাকি েুতদ্ধর এমি লিাতিা প্রিাতরর 
বযাখযা িতর িা, লেিা ইবিু তাইকময়া (রহ.) এর োমািায় তাতারতদর 
কবরুতদ্ধ েুতদ্ধর বযাপাতর সৃষ্ট সংশয় দূর িরতত পাতর। এ িারতণ োরা 
‘শকরয়াততর কবতরাকধতািারী’ িথাকির অথথ িতর ‘সাধারণ িাকির’, 
তারাও ভুলিারী। আবার োরা এর অথথ িতর ‘তারা এতিবাতরই 
িাকির িয়’, তারাও ভুলিারী। আল্লাহই সবথাকধি জাতিি। 



 

 

 

আল্লাহর শকরয়াততর ওপর কিিকহ মূলিীকতসমূহ িা 

লবাঝার িুিলসমূহ: 
 

কিিকহ িাকয়দা বা সূত্র বলা হয় এমি সামকিি হুিুমতি, ো 
অতিিগুতলা এিতির ওপর প্রতোজয হয়। িতল উি এিিগুতলার 
হুিুম উি সামকিি হুিুম লথতি জািা োয়। মুতাআখকখকরি (পরবতথী 
োমািার) আকলমগণ লগািা শকরয়াততি কিেু সীমাবদ্ধ িাকয়দা বা সূতত্রর 
মাতঝ কিতয় আসার লিষ্টা িতরতেি। লেগুতলার এতিিকি অতিি 
সমসযার সমাধাি সহজ িতর লদয়। তাতদর লিউ লিউ মাত্র সতততরাকি 
মূলিীকতর মাতঝ শকরয়াততি জমা িরার প্রয়াস লপতয়তেি। লেমিিা 
আল-আশবাহ ওয়াি িাোকয়র কিতাতব ইবিু িুজাইম আল-হািাকি 
উতল্লখ িতরতেি; অথি এ আকলমগণই তার সাতথ এ শতথও েুি িতরি 
লে, এসব সূত্র প্রাবলয ও সংখযাকধতিযর কভকিতত; প্রকত সদতসযর 
কবতবিিায় িয় এবং এসব িাকয়দা ও সূত্র িারা িাতওয়া লদয়া োতব 
িা। িারণ, এগুতলা প্রকতকি এিতির ওপর প্রতোজয হয় িা; বরং 
এগুতলা বািাতিা হতয়তে সংখযাকধতিযর কভকিতত। কিন্তু তা সতেও তারা 
বতল থাতি—শাখাগত কবকধ-কবধািতি এগুতলার কদতিই লিরাতিা হতব 
এবং এগুতলার মাধযতমই এিজি িকিহ ইজকতহাতদর িতর লপৌঁেুতত 
পারতব। এর িারতণ মািুষ মহাি সুন্নাহ লথতি কবমুখ হতয় লগতে। লিি 



 

 

 

শত-শত, হাজার-হাজার হাকদস মুখস্থ িরতত হতব? কবষয় লতা এর 
লিতয় অতিি সহজ! মাত্র সতততরাকি িাকয়দা মুখস্থ িরা। এমি কি এর 
িারা এিজি বযকি ইজকতহাতদর িতর লপৌঁতে োয়! িতল পরবতথীতত 
অতিতির িাতে এই কিিকহ িাকয়দাগুতলাই ইজকতহাদ ও িাতওয়ার 
এিমাত্র উৎস হতয় লগতে। বতথমাতি আমরা লে িথাকি শুিতত পাকে, 
‘িলযাণ বা সুকবধা কবতবিিা িরা শরঈ কবধাি আহরতণর এিকি উৎস’, 
এিা হতে এই সূতত্রর িুিল: المشقة تجلب التيسير—িষ্ট সহজিরণ 
দাকব িতর। োতত এমি লেতিাতিা শরয়ঈ কবধািতিই রকহত িতর লদয়া 
োয়, লেিা মািুষ িষ্টির বতল মতি িতর। তাতদর এ িাজগুতলা হতলা 
অজ্ঞতার দুঃসাহকসিতা এবং ইলম োড়া লেতিাতিা মািুতষর আল্লাহর 
ওপর িথা বলা ও িাতওয়া লদয়ার অশুভ পরণকত। িতল মািুতষর 
জিয িীি-শকরয়াততর রুহ (মূল তে) বা উতিশয লবাঝাই েতথষ্ট হতয় 
োতে। তারপর ো মতি িায়, তাই বলতত পাতর, লেরিম পেন্দ 
িাতওয়া কদতত পাতর। আর এ সবগুতলাতি আল্লাহর শকরয়াত ও িীতির 
কদতি সম্বি িরা হয়।  

 

 

 

 



 

 

 

প্রতীি লদতখ লিাতিা দল বা জামাততর সাতথ আিরণ 

িরার িুিল: 
 

 

এ কবষয়কির গুরুতত্বর িারতণ আমরা এর কবিাকরত আতলািিা িরতত 
িাই। তা হতে, আহলুল কিবলার সংজ্ঞা এবং তাবীলিারীতদরতি 
আহলুল কিবলার অন্তভুথি িরার কবষয়:   

আহলুল কিবলা িারা উতিশয হতে মুসলমািগণ। আহলুস সুন্নাহর 
ইমামগণ ও প্রথম েুতগর আকলমতদর বযবহৃত কবকভন্ন পকরভাষাগুতলার 
কভকি কেতলা এিমাত্র িুরআি ও সকহহ সুন্নাহ। আর এর (এই 
পকরভাষাগুতলা গঠতির) িারণ কেতলা তারা আপ্রাণভাতব িাইততি, 
তাওকহকদ মুসলমািতদর জিয ওকহর কিরাপদ উৎস লথতি এিকি ইলকম 
অবিাঠাতমা ততকর লহাি; এোড়া, লেতহতু আল্লাহর উতিশয লবাঝার 
লেতত্র শরঈ শব্দসমূতহর প্রমাণতিই সবতিতয় উপেুি পন্থা কহসাতব গণয 
িরা হয় এবং তা হয় লেতিাতিা ভুল-ভ্রাকন্ত লথতি মুি। 

‘আহলুল কিবলা’ পকরভাষাকি হাকিিত বা মূলতে প্রিাশ িরার 
উতিতশয ইমামগণ তাাঁতদর িথাবাতথা ও ললখিীতত বযবহার িরততি। 

তাকবয়ীগণ ও তাাঁতদর পরবতথীগণ এই শব্দকি লেভাতব বযবহার িতরতেি: 

১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবিু কসকরি (রহ.) বতলি- 



 

 

 

ال نعلم أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وال من غيرهم من 

ً التابعين تركوا الصالة على أحد من أهل القبلة  تأثما  

“আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবা বা তাাঁতদর 
পরবতথীতত তাাঁতদর অিুসারীতদর মাতঝ এমি িাউতি জাকি িা, কেকি 
গুিাহ মতি িতর লিাতিা আহলুল কিবলার জাোিা পড়া লেতড় 
কদতয়তেি”।  

২. ইমাম িাখকয় (রহ.) বতলি:  

القبلةلم يكونوا يحجبون الصالة عن أحد من أهل   

“তাাঁরা লিাতিা আহলুল কিবলার জািাো পড়তত বারণ িরততি িা”। 

৩. ইমাম আতা ইবিু আকব রাবাহ বতলি-  

 صل على من صلى إلى قبلتك

“লে লতামার কিবলার কদতি কিতর সালাত পতড়, তুকম তারই জািাো 
পড়তত পার”। 

৪. ইমাম আবু ইসহাি আলিাোকর (রহ.) বতলি-  

لة وإن تترك الصالة على أحد من أهل القبسألت األوزاعي وسفيان الثوري هل 

 عمل أي عمل؟ قال: ال(، وعن الشافعي وأحمد اسحق وأبي ثور وأبي عبيدة

 مثله

“আকম আওোকয় ও সুকিয়াি সাওকরতি কজতজ্ঞস িরলাম, লিাতিা 
আহলুল কিবলা িাই লস লেমি আমলই িরুি, তার জািাো পড়া কি 



 

 

 

লেতড় কদতত হতব? কতকি বলতলি, িা। ইমাম শাকিকয়, আহমাদ, 
ইসহাি, আবু সাওর ও আবু উবায়দা লথতিও এমি িথাই বকণথত 
আতে”।

4 

ইমামতদর এ িথাকির—‘িাই লেমি আমলই িরুি িা লিি’—উতিশয 
হতলা িুিকর আমল বযতীত। িারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম হাকদতস িুদকসতত বতলি- 

ءا لقيته اليشرك بي شييقول الله تعالى:... من لقيني بقراب األرض خطيئة 

 بقرابها مغفرة

“আল্লাহ তাআলা বতলি—..তে দুকিয়া সমপকরমাণ গুিাহ কিতয় আমার 
সতঙ্গ সাোৎ িতর, কিন্তু আমার সতঙ্গ িাউতি শকরি িতর িা, আকম 
তার সতঙ্গ তার সমপকরমাণ েমা কিতয় সাোৎ িকর।” 5 

শুধু তাই িয়, সাহাবাতদর িাতিও এই (আহলুল কিবলা) উপাকধকি 
লপৌঁতেতে। লেমি, সুলাইমাি ইবিু িাইস আল-ইয়াশিাকর জাকবর ইবিু 
আবু্দল্লাহ (রা.)-লি কজতজ্ঞস িতরি: তাগুতরা কি আহলুল কিবলার 
মাতঝ? কতকি বলতলি: িা। আকম বললাম: আপিারা কি লিাতিা আহলুল 
কিবলাতি মুশকরি বতল র্ািততি? কতকি বলতলি: িা। এ 
বণথিাগুতলাতত আহলুল কিবলা িারা উতিশয হতলা ওইসব কবদআকত, 

                                                           
4 শরহুস সুন্নাহ কললআলিাঈ- হাকদস িাম্বার- ১৯৬৮, ২০১৮, ২০২৩ সংকিষ্ট আতলািিা।  
5 মুসকলম শরীি, হেরত আবু ের রাঃ লথতি বকণথত হাকদস। 



 

 

 

োরা সালাত িাতয়ম িতর এবং কিতজতদর ইসলাতমর সাতথ সম্বি 
িতর।  

আবু সুকিয়াি লথতি এিকি বণথিায় এতসতে, কতকি বতলি-  

ال: ال، قلت: : كنتم تقولون ألهل القبلة: أنتم كفار؟ ق-بن عبد الله  -قلت لجابر 

 فكنتم تقولون ألهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال: نعم

“আকম জাকবর ইবিু আবু্দল্লাহ (রা.)-লি কজতজ্ঞস িরলাম: আপিারা কি 
আহলুল কিবলাতি বলততি, ‘লতামরা িাকির?’ কতকি বলতলি: িা। 
আকম বললাম: তাহতল আপিারা কি আহলুল কিবলাতি বলততি: 
লতামরা মুসলমাি? কতকি বলতলি: হাাঁ।”  

এমকিভাতব ইমামগণ ‘আহলুল কিবলা’ পকরভাষাকি প্রকতপেতি জবাব 
লদয়ার জিযও বযবহার িরততি।  

প্রিৃতপতে হাকদতসর পকরভাষাগুতলাতি মািকতকিতদর সংজ্ঞার মততা 
লিাতিা সংজ্ঞা جامع مانع  কদতয় সীমাবদ্ধ িরা সম্ভব িয়। লেমিিা 
আমরা ‘আহলুল কিবলা ও তার বযাপাতর তাওকয়লিারীতদর অবস্থা’ 
কশতরািাতমর আতলািিায় লদখতত পাতবা। 

                                                           

মুসকলম শরীি- ২০০৯  
এর উদাহরণ পাওয়া োয় ইমাম জুরজাকি িৃত ‘আত তা’করিাত’ এ। প্রবৃকিপূজারীতদর সংজ্ঞায় কতকি 

বতলি- তারা (আহতল কিবলা) হতে ওই সিল ললাি, োতদর আিাতয়দ আহতল সুন্নাহর আিাতয়দ 
িয়। 
জাতম’ ও মাতি’ এিকি আরকব পকরভাষা, এর িারা উতিশয হল এমি এিকি সংজ্ঞা ো সংজ্ঞার মতধয অন্তভুথি প্রততযি 

কবষয়তি এিীভূত িতর, এবং সংজ্ঞা বকহভূথত কবষয়গুতলাতি সংজ্ঞাতত ঢুতি লেতত বাাঁধা প্রদাি িতর। 



 

 

 

মূলত কিবলা বতল ইসলামতি লবাঝাতিা হতয়তে। িারণ, সাধারণভাতব 
সালাতই হতে ইসলাতমর সাতথ সম্বকিত প্রকতকি গ্রুপ ও দতলর মাতঝ 
সমন্বয়িারী। এিাই এমি কবষয়, োর বযাপাতর মুসলমািতদর 
মতকবতরাধ লিই। এোড়া ভূকমিায় উতল্লকখত হাকদসকি িারাও এিা 
লবাঝা োয়।  

এ িারতণই আবুল হাসাি আশআকর কবকভন্ন দল ও জাকতর বযাপাতর 
তার কলকখত কিতাতবর িাম রাতখি “ইসলামপন্থীতদর বিবযসমূহ এবং 
সালাত আদায়িারীতদর মতকবতরাধ”। এই কশতরািাম তার অবস্থাি 
প্রিাশ িতর লদয়, এর আতলািিা সামতি আসতব। 

কবদআকততদর জবাব লদয়ার জিয এই (আহলুল কিবলা) পকরভাষাকি 
সৃকষ্ট হতয়তে। িারণ, মুরকজয়া োড়া লেতিাতিা দতলর তুলিায় আহলুস 
সুন্নাহর িাতে এর অথথিা বযাপি। প্রততযি কবদআকত দলই ইসলামতি 
শুধু কিতজতদর মাতঝ সীমাবদ্ধ িতর লিতল এবং তাতদর কবতরাধীতদর 
ইসলাম লথতি লবর িতর লদয়। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-ই 
হতলা সবার লিতয় হৃদয়বাি ও দয়াশীল।  

ইসলাতমর সাতথ সম্বকিত লেতিাতিা কবদআকত দতলর সাতথ আহলুস 

সুন্নাহর মতকবতরাধগুতলা িার প্রিাতরর মাতঝ সীমাবদ্ধ: 

১. িুিকর কবদআতত কলপ্ত তাবীলিারীরা আহলুল কিবলার মাতঝ গণয 
হতব কি িা? 



 

 

 

২. অবাধয ও গুিাহগাররা আহলুল কিবলার মাতঝ গণয হতব কি িা? 

৩. আহলুস সুন্নাহর কবতরাকধতািারী কবদআকতরা আহলুল কিবলার মাতঝ 
গণয হতব কি িা? 

৪. পকরণকত বা অকিবােথ িলািতলর কভকিতত তািকির িরা এবং োতি 
তার িথার অকিবােথ িলািতলর কভকিতত তািকির িরা হতয়তে, 
ইসলাম লথতি লবর িতর লদয়া হতয়তে, লস আহলুল কিবলার মাতঝ 
গণয হতব কি িা? 

পকরণকতর কভকিতত তািকির িরার অথথ হতলা: তারা স্পষ্টভাতব িুিকর 
িথা বতলকি। কিন্তু তারা স্পষ্টভাতব এমি িথা বতলতে, ো িারা িুিকর 
আবশযি হয়, ততব তারা লসই আবশযি হওয়াতি মাতি িা। আকম 
লদতখকে, আসতল কবতরাধী মাতিই বযাখযািারী এবং উভয় পকরভাষা 
এিকি অথথই লবাঝায়। তাই আকম উভয়কির সাতথ সম্পকিথত 
হাকদসগুতলা এিই অধযাতয় জমা িতরকে। আর তাবীলিারীতদর তািকির 
িরার এিকি প্রিার হতলা: অকিবােথ িলািতলর কভকিতত তািকির 
িরা। তাই েখি মূতলর অথথকি কিধথাকরত হতয় োতব, তখি তার 
প্রিাতরর অথথও কিকদথষ্ট হতয় োতব। 

িাকসিতদর আহলুল কিবলার অন্তভুথি হওয়ার কবষতয় এখাতি আমরা 
আতলািিা িরতবা িা, িারণ এিা সবার িাতে প্রকসদ্ধ কবষয়। েকদও 
বতথমাতি এতেতত্রও আহলুস সুন্নাহর প্রকতপে কবদযমাি। লেমি, 



 

 

 

ইবাকজয়াহ । বযাপি উপিাতরর কদি কবতবিিা িতর আকম এ কবষয়কি 
কদতয় আতলািিা শুরু িরতবা লে, প্রিৃতপতে এিজি মািুষ িীভাতব 
মুসকলম হয়? িীভাতব তার ওপর ইসলাতমর হুিুম আতরাপ িরা হতব? 
হুিুতমর সম্পিথ লতা হতলা বািবতার সাতথ। এিমাত্র আল্লাহই 
তাওকিিদাতা। এিজি মািুষ িীভাতব প্রিৃতপতে মুসকলম হয়? 

মািুষ মুসকলম হয় তাওকহতদর মাধযতম। তাওকহদতিই আতরি িাতম 
বযি িরা হয়-িাকলমাতয় তাইকয়বাহ বতল। رسول محمد الله إال إله ال 
 আল্লাহ োড়া লিাতিা ইলাহ লিই, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইকহ— الله
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। এিা হতলা বান্দা ও তার রতবর মাতঝ 
আবশযি িতর লিয়া িুকি। এর মমথিথা হতলা: এিমাত্র আল্লাহ োড়া 
লস িারও ইবাদত িরতব িা এবং শুধু তাাঁর কবকধবদ্ধ কিয়ম অিুোয়ীই 
ইবাদত িরতব। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি,  

وهو  فإن التوحيد أصل اإليمان، وهو الكالم الفارق بين أهل الجنة وأهل النار؛

 ثمن الجنة، وال يصح إسالم أحد إال به

                                                           

ইবাকজয়যাহ, প্রািীি খাতরজীতদর এিকি কিরিা, ততব এরা িট্টর খাতরজী িয়, বিী মুররাহ লগাতত্রর 
আবু্দল্লাহ ইবতি ইবাজ আত তাকমকমতি এই কিরিার প্রকতষ্ঠাতা বলা হয়।  



 

 

 

“তাওকহদই হতলা ইমাতির কভকি। এিাই জান্নাকত ও জাহান্নাকমতদর 
মাতঝ পাথথিয সৃকষ্টিারী বাণী। এিাই জান্নাততর মূল িাকব। এিা োড়া 
িারও ইসলাম কবশুদ্ধ হয় িা।”   

কতকি আতরা বতলি:  

 دين اإلسالم مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن ال إله إال الله، وأن

محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك أال تجعل مع الله إلهاً 

الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله آخر... واألصل  

“ইসলাম ধমথ দুতিা কভকির ওপর স্থাকপত—এই সােয লদয়া লে, আল্লাহ 
বযতীত লিাতিা উপাসয লিই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। প্রথমকি হতলা আল্লাহর সাতথ অিয লিাতিা 
উপাসয বািাতব িা। কিতীয়কি হতলা, কতকি তাাঁর রাসুতলর জবাতি 
লেভাতব কবকধবদ্ধ িতরতেি, আমরা লসভাতবই তার ইবাদত িরতবা”।  

কতকি ‘আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াকসলা’ িামি কিতাতব বতলি:  

ك به دين الله هو اإلسالم مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده اليشر

م، وسلشيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه 

 وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً عبده ورسوله

“ইসলাম ধমথ দুতিা কভকির ওপর স্থাকপত, এি. আল্লাহর সাতথ িাউতি 
শকরি িরা োড়া এিিভাতব তাাঁর ইবাদত িরা; দুই. কতকি তাাঁর 

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ২৪/২৩৫  
মাজমুউল িাতাওয়া-১/৩১০  



 

 

 

রাসুতলর ভাষায় লেভাতব কবকধবদ্ধ িতরতেি, লসভাতবই ইবাদত িরা। এ 
দুতিা কবষয়ই আমাতদর এই িথার তাৎপেথ—আকম সােয কদকে লে, 
আল্লাহ বযতীত লিাতিা উপাসয লিই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাম তাাঁর বান্দা ও রাসুল”।  

আবশযি িতর লিয়া িুকি বলতত বাকহযি ও অভযন্তরীণভাতব আবশযি 

িতর লিয়া বুঝায়। িারণ, এখাতি আমাতদর আতলািিা হতলা প্রিৃত 

ইসলাম কিতয়। োর অথথ হতলা: 

এি. এই িাকলমাকির অথথ জািা। সুতরাং লে তার সাধারণ অথথ জািা 
োড়া শুধু এিা মুতখ উচ্চারণ িরতব, লস মুসকলম হতব িা। আল্লাহ 
তাআলা বতলি,  

 فاعلم أنه ال إله إال الله

“তাই জাতিা লে, আল্লাহ বযতীত লিাতিা উপাসয লিই।”  

আতরি স্থাতি বতলি:  

 إال من شهد بالحق

“ততব লে সততযর বযাপাতর সােয লদয়।”  

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলি:  

                                                           

আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াকসলা-১৬২ পৃষ্ঠা 
সুরা মুহাম্মাদ-১৯  
সুরা জুখরুি- ৮৬  



 

 

 

 من مات وهو يعلم أنه ال إله إال الله دخل الجنة

“লে এমতাবস্থায় মারা োয় লে, লস জাতি, আল্লাহ বযতীত লিাতিা 
উপাসয লিই, লস জান্নাতত প্রতবশ িরতব”।  

দুই. সততা ও আন্তকরি এিকিষ্ঠতা: সুতরাং লে এিা মুতখ উচ্চারণ 
িতর, কিন্তু লস এ বযাপাতর সতন্দহিারী, অন্তকরি িয়, তাতি 
প্রিৃতপতে মুসকলম বতল গণয িরা হতব িা। েকদও বাকহযিভাতব 
মুসকলম। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলি:  

لهإله إال الله يبتغي بذلك وجه ال إن الله تعالى حرم على النار من قال ال  

“আল্লাহ তাআলা ওই বযকিতি জাহান্নাতমর ওপর হারাম িতরতেি, লে 
বতল—আল্লাহ বযতীত লিাতিা উপাসয লিই আর এর িারা শুধু 
আল্লাহতি সন্তুষ্ট িরাই তার উতিশয থাতি”।  

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলি: 

يشهد أن ال إله إال الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إال ما من أحد 

 حرمه الله على النار

                                                           

মুসকলম শরীি, ১/৪১, মুসিাতদ আহমাদ-৬৯২৬ 
বুখাকর শরীি- ১/১০৯  



 

 

 

“লে বযকি সততা ও এিকিষ্ঠতার সাতথ সােয কদল ‘আল্লাহ োড়া আর 
লিাি মাবুদ লিই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল’, আল্লাহ তাাঁর জিয 
জাহান্নাতমর আগুিতি হারাম িতর কদতবি”  

কতি. আিুগতয িরা ও লমতি লিয়া। তাই লেমকিভাতব এ িথাকির অথথ 
হতলা বান্দা িতৃথি আল্লাহর দাসত্ব লমতি লিয়া, লতমকিভাতব এর অথথ 
এিাও লে, বান্দা তার উপাতসযর আতদশগুতলা লমতি লিতব, তাাঁর 
সংবাদগুতলাতি সতয বতল িহণ িরতব। লেতিাতিা এিকি আতদশ বা 
সংবাদতি লেতিাতিা ধরতির প্রতযাখযাি িরা মাতি এই িুকি ভঙ্গ িরা। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) ‘আল ইিকতো’য় বতলি— 

 والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن

 أ( تصديقه في كل ما أخبر

 ب( طاعته في كل ما أمر

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম-লি আল্লাহর রাসুল বতল 
সােয লদয়ার মাতঝ দুতিা কবষয় কিকহত আতে: 

১. তাাঁর সব সংবাতদর লেতত্র তাতি কবশ্বাস িরা। 

২. তাাঁর সব আতদতশর মাতঝ তার আিুগতয িরা”। 

ইবিুল িাকয়যম (রহ.) বতলি,  

                                                           

 বুখাকর ও মুসকলম শরীি 



 

 

 

 ومن تأمل ما في السيرة واألخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب

م هذه والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخله

قط اإلسالم علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فالشهادة في 

ه ودينه وال المعرفة واإلقرارفقط، بل المعرفة واإلقرار واإلنقياد والتزام طاعت

 ً  ظاهراً وباطنا

“লে কসরাত ও কবশুদ্ধ ইকতহাতসর কিতাবসমূতহর মাতঝ এ কবষয়িা কিন্তা 
িরতব লে: অতিি আহলুল কিতাব ও মুশকরি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর 
করসালাততর বযাপাতর সােয কদতয়তে, তাতি সতয বতলতে, কিন্তু তা 
সতেও তাতদর এই সােয তাতদরতি ইসলাতমর লভতর দাকখল িতরকি.. 
লস বুঝতত পারতব লে, ইসলাম এরতিতয় কভন্ন কজকিস। ইসলাম শুধু 
জািা বা জািা ও স্বীিৃকত লদয়ার িাম িয়, বরং ইসলাম হতে জািা, 
স্বীিার িরা এবং লভতর-বাইতর উভয় কদি লথতি তার ইবাদততি 

আবশযি িতর লিয়া ও তার িীতির কবধািগুতলাতি লমতি লিয়া।”  

ইবিু হাজার (রহ.) বতলি:  

المإن إقرار الكافر بالنبوة ال يدخله في اإلسالم حتى يلتزم أحكام اإلس  

“িাকির িবুওয়াততর স্বীিাতরাকি কদতলই ইসলাতম প্রতবশ িতর লিলতব 
িা, েতেণ পেথন্ত ইসলাতমর কবধািগুতলা কিতজর ওপর আবশযি িতর 

িা লিতব।”  

                                                           

োদুল মাআদ-৩/৪২ 
িাতহুল বারী- ৭/৬৯৭ 



 

 

 

এখাতি আমরা এিকি গুরুত্বপূণথ কবষতয় সতিথ িরতত িাই—আমল 
িবুল িরা মাতিই িােথত আমল িরা িয়, আমল িবুল িরা 
ইসলাতমর জিয শতথ, এিা োড়া ইসলাম কবশুদ্ধ হতব িা; কিন্তু িােথত 
আমল িরার বযাপাতর িথা রতয়তে। িারণ, কিেু আমলতি ঈমাতির 
জিয শতথ বতল গণয িরা হয় আর কিেু আমলতি ঈমাতির দাকব বা 
িতথবয গণয িরা হয়। লেমি, আল্লাহ ও তাাঁর রাসুতলর বযাপাতর 
সােযবাণী উচ্চারণ িরা, এমকিভাতব কবশুদ্ধমতত সালাত িাতয়ম িরা 
ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জিয শতথ। পোন্ততর মাতা-কপতার সাতথ সিযবহার 
িরা, প্রকততবকশর প্রকত দয়া িরা, সৎিাতজর আতদশ িরা, অসৎিাজ 
লথতি বাাঁধা প্রদাি িরা ইতযাকদ কবষয়গুতলা িবুল িতর লিয়া িারও 
ইসলাম শুদ্ধ হওয়ার জিয শতথ। কিন্তু এগুতলা িােথত আমতল পকরণত 
িরা ঈমাতির পূণথাঙ্গতা, ো পালি িরা িতথবয (অথথাৎ ঈমাতির শতথ 
িয়)। এখাতি আমাতদর আতলািিা হতলা প্রিৃত ইমাি কিতয়। পোন্ততর 
বাকহযিভাতব এিজি মািুতষর ওপর িীভাতব ইসলাতমর হুিুম আতরাপ 
িরা হতব, লসিা পতরর কবষয়।  

এিজি বযকির উপর ইসলাতমর হুিুম কিভাতব লদওয়া হতব? 

বলা বাহুলয লে, হুিুম হয় প্রিাশয অবস্থার কভকিতত। সাধারণত এিাই 
লভতরগত ও প্রিৃত অবস্থার প্রকত ইকঙ্গত িতর। কিন্তু কিেু কিেু 
পকরকস্থকত এর বযকতক্রম, লেমি বলপ্রতয়াতগর অবস্থা ও মুিাকিতির 



 

 

 

অবস্থা। প্রিাশয লে অবস্থার কভকিতত মািুতষর ওপর ইসলাতমর হুিুম 
আতরাপ িরা হয়, তা জািা োয় কতিকি কবষতয়র মাধযতম:  

১. সুস্পষ্ট বণথিা। 
২. প্রমাণ। 
৩. প্রাসকঙ্গিতা বা সংকিষ্টতা। 
 

১. সুস্পষ্ট বণথিা: 

এর িারা আমাতদর উতিশয হতলা: লেমি লিাতিা বযকি িাকলমাতয় 
তাইকয়বা উচ্চারণ িরল—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। 

সুতরাং েখি লিাতিা বযকি মুতখ এই িথাকি উচ্চারণ িরল, তখি তার 
ওপর ইসলাতমর হুিুম লদয়া আবশযি হতয় োতব। িারণ আল্লাহ 
তাআলা বতলি:   

من ألقى إليكم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وال تقولوا ل

رةالسالم لست مؤمناً، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثي  

“লহ ইমািদারগণ! েখণ লতামরা আল্লাহর পতথ সির িতরা, তখি 
লতামরা োিাই িতরা। লিউ লতামাতদর কদতি সালাম লপশ িরা সতেও 
পাকথথব জীবতির সম্পতদর িামিায় তাতি বতল কদও িা—তুকম মুকমি 

িও। আল্লাহর িাতে অতিি গকিমত রতয়তে।”  

                                                           

 সুরা কিসা-৯৪  



 

 

 

ইবিু জাকরর (রহ.) বতলি:  

ليه وسلم قتلتة سرية لرسول الله صلى الله عهذه اآلية نزلت في سبب قتيل 

يمة بعدما قال: إني مسلم، أو بعدما شهد شهادة الحق، او بعدما سلم عليهم لغن

 كانت معه، أو غير ذلك من ملكه فأخذوه منه... وذكر حديث أسامة رضي الله

 عنه وقتله الرجل بعدما أسلم

“এই আয়াতকি িাকেল হতয়তে, েখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাতমর লপ্রকরত এিকি বাকহিী জনিি বযকিতি গকিমততর জিয 
হতযা িতর লিলল; অথি ললািকি বতলকেতলা—আকম মুসকলম। 
(বণথিািারী বতলি) অথবা লস আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুতলর বযাপাতর 
সােয কদতয়কেতলা কিংবা তাাঁতদরতি সালাম কদতয়কেতলা। তারা তার সম্পদ 
গকিমত কহসাতব কিতয় লিয়.. এরপর ইবিু জাকরর (রহ.) উসামা (রা.) 
এর হাকদস এবং জনিি বযকি ইসলাম লপশ িরার পরও তাতি হতযা 
িতর লিলার ঘিিা উতল্লখ িতরি” 

সুতরাং এই আয়াতকি প্রমাণ িতর, লিউ ইসলাম প্রিাশ িরতল, অথথাৎ 
ইসলাতমর িাকলমা উচ্চারণ িরতল বা মুসকলমতদর রীকততত অকভবাদি 
িরতল, তার প্রকত কিবৃি থািা আবশযি। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বতলি- 

عصموا  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال الله فإذا قالوا ال إله إال الله

 مني دماءهم وأموالهم إال بحقها



 

 

 

“আমাতি আতদশ িরা হতয়তে, আকম লেি ললািতদর সতঙ্গ েুদ্ধ িরতত 
থাকি, োবৎ িা তারা সােয লদয়— الله إال إله ال —আল্লাহ বযতীত লিাতিা 
উপাসয লিই। তারা েখি এিা বলতব, তখি আমার িাে লথতি তাতদর 
রি ও সম্পদ কিরাপদ িতর লিতব। ততব তার হতির িথা কভন্ন।”  

িকব সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম আতরা বতলি,  

لى الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عمن قال ال إله إال 

 الله تعالى

“লে বলল— الله إال إله ال —আল্লাহ বযতীত লিাতিা উপাসয লিই। আর 
আল্লাহ বযতীত ো কিেুর উপাসিা িরা হয়, তাতদর অস্বীিার িরল, 
লস তার সম্পদ ও জীবি হারাম িতর কিল। আর তার কহসাব আল্লাহর 

দাকয়তত্ব।”  

আল্লামা িাসাকি (রহ.) বতলি:  

ً النص هو أن يأتي بالشهادتين أو يأتي بهما مع التبري مما هو عليه ص ريحا  

“স্পষ্ট বণথিা হতলা, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুতলর বযাপাতর সােযবাণী 
উচ্চারণ িরা অথবা বতথমাতি লস লে আকিদার ওপর আতে তা লথতি 
স্পষ্টভাতব সম্পিথমুি হওয়ার পর সােযবাণী উচ্চারণ িরা” । 

                                                           

বুখাকর ও মুসকলম  
মুসকলম শরীি  
 বাদাতয়উল ঈমাি- ১৩৫  



 

 

 

এখাতি অতিিগুতলা মাসআলা আতে, িতলবর বৃকদ্ধর আশঙ্কায় আমরা 
এখি লসগুতলার কবতিষতণ োতবা িা। িারণ লসই কবতিষণ এখাতি 
উকিষ্ট িয়। এিকি মাসআলা হতলা—েখি িারও বযাপাতর জািা োয়, 

সংবাদ প্রদাতির উতিতশয লস িাকলমাকি উচ্চারণ িতরতে; স্বীিালরাকি 

লদয়ার উতিতশয িয়, তাহতল এিা ইসলাম িহণ কহসাতব ধতথবয হতব 
িা। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি,  

وا: "نشهد وأيضاً فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

بار عما إنك رسول"، ولم يكونوا مسلمين بذلك ألنهم قالوا ذلك على سبيل اإلخ

الوا: نخاف نعلم ونجزم أنك رسول الله، قال: فلم ال تتبعوني؟ قفي أنفسهم، أي 

يمان على من اليهود، فعلم أن مجرد العلم واإلخبار ليس بإيمان حتى يتكلم باإل

ي وجه اإلنشاء المتضمن لإللتزام واإلنقياد مع تضمن ذلك اإلخبار عما ف

 أنفسهم

“আতরা প্রমাণ হতলা, ইহুকদতদর এিকি দল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর িাতে 
এতস বলল, “আমরা সােয কদকে, আপকি রাসুল।” কিন্তু এতত তারা 
মুসকলম হয়কি। তারা তাতদর মতির কবষয়িা অবগত িরাতিার জিয 
এিা বতলকেতলা। অথথাৎ আমরা জাকি, কিিতভাতব জাকি, আপকি 
আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতলি, “তাহতল লতামরা আমার 



 

 

 

অিুসরণ িরতো িা লিি?” তারা বলল, আমরা ইহুকদতদর িাে লথতি 
আশঙ্কা িরকে।” ”  

তাহতল লবাঝা লগল, শুধু জািা ও সংবাদ লদয়া ইমাি িয়, েতেণ িা 
িতুি িতর ইমাি আিয়তির িথা এমিভাতব বলতব লে, তার মাতঝ 
কবকধ-কবধাি কিতজর ওপর আবশযি িতর লিয়া এবং আিুগতয িরার 
কবষয়ও অন্তভুথি থািতব এবং অন্ততরর অবস্থা সম্পতিথ অবগত 
িরাতিার কবষয়কিও থািতব। এমকিভাতব েখি আতগর িীি লথতি 
সম্পিথমুি হতব িা, তখিও ইমাি সাবযি হতব িা। 

২. প্রমাণ: 

আল্লামা িাসাকি (রহ.) বতলি:  

 نحو أن يصلي كتابي أو واحد من أهل الشرك

“প্রমাণ হতলা, লেমি লিাতিা আহলুল কিতাব বা মুশকরি সালাত 

পড়তে”।  

অথথাৎ লিাতিা ললাি ইসলাতমর এমি লিাতিা প্রিাশয আমল িরা, 
লেিা অিযািয ধমথাবলম্বীরা িতর িা। এর মাতঝ সবতিতয় উতল্লখতোগয 
হতলা সালাত এবং বাকহযি লবশভূষা। এগুতলার মাধযতম ইসলাতমর 
হুিুম আতরাপ িরা হতব। আকলমগণ মুশকরতির বযাপাতর মতকবতরাধ 
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িতরতেি লে, লস েখি ইসলাতমর লিাতিা িাজ িতর, লেমি জামাতত 
সালাত পড়ল, তাহতল কি লস ইসলাম িহণ িতরতে বতল ধরা হতব, 
িাকি ধরা হতব িা? এখাতি এই মাসআলার কবশদ আতলািিা বা োরা 
তার ওপর ইসলাতমর হুিুম আতরাপ িতর তাতদর দকলল লপশ িরার 
প্রতয়াজিতবাধ িরকে িা। 

৩. প্রাসকঙ্গিতা: 

আল্লামা িাসাকি (রহ.) বতলি:  

نفسه إذا عقل فإن الصبي يحكم بإسالمه تبعاً ألبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم ب

 ً  ويحكم بإسالمه تبعاً للدار أيضا

“কশশুতি তার কপতা মাতার প্রাসকঙ্গিতার িারতণ ইসলাতমর হুিুম 
লদয়া হতব। িাই লস বুঝমাি লহাি, বা িা লহাি। েতেণ পেথন্ত লস 
বুঝমাি হওয়ার পর কিতজ কিতজ ইসলাম িহণ িা িরতব। এমকিভাতব 
লদতশর প্রাসকঙ্গিতার িারতণও বাচ্চার ওপর ইসলাতমর হুিুম আতরাপ 
িরা হয়”।  

তাই মািুষতি তার কপতামাতা ও লদতশর প্রাসকঙ্গিতার কভকিতত 
ইসলাতমর হুিুম লদয়া হয়। একি অতিি মাসআলার এিকি, ো লদশ ও 
তার কবকধ-কবধাতির ওপর কভকিশীল। এখাতি ইমাম শাওিাকি ও শাইখ 
কসকিি হাসাি খাতির মততর খেি রতয়তে। িারণ, তাাঁরা ধারণা 
িতরি, শরকয় কবকধ-কবধাি সাবযি হওয়ার লেতত্র লদতশর কবকধ-কবধাতির 
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লিাতিা ভূকমিা লিই এবং এই প্রিরণ লথতি লিাতিা িায়দাই অকজথত 
হয় িা। আল্লাহ সবার প্রকত রহম িরুি!  

প্রিাশয ও বাকহযি অবস্থা, তথা স্পষ্ট বণথিা, প্রমাণ বা প্রাসকঙ্গিতা 
কদতয় লিাতিা মািুতষর ওপর ইসলাতমর হুিুম আতরাপ িরার জিয শতথ 
রতয়তে। তা হতে ললািকি লিাতিা সবথসম্মত ঈমাি ভঙ্গিারী কবষতয়র 
সাতথ জকড়ত িা থািা। ততব এই মাসআলাকিও বযাপিভাতব 
প্রতয়াগতোগয িয়। লিিিা ঈমাি ভঙ্গিারী কবষয় লদখার লেতত্র তার 
প্রকতবিি কবষয়গুতলাও কবতবিিায় রাখতত হতব। লেমি, অজ্ঞতা বা 
বলপ্রতয়াতগর অবস্থা। এতত ওইসব ললাতির খেি রতয়তে, োরা 
উম্মততি কবকভন্ন সম্ভাবয কবষয় িারা তািকির িতর অথবা োরা মুসকলম 
উম্মাহর সদসযতদর ওপর ততেণ পেথন্ত ইসলাতমর হুিুম আতরাপ িতর 
িা, েতেণ পেথন্ত তাতদর সম্পতিথ কশরি লথতি সম্পিথ কেন্ন িরার 
িথা কিকিত হতত িা পাতর। শুধু এ িারতণ লে, এিারও লতা সম্ভাবিা 
আতে। এমকিভাতব এতত ওইসব ললাতি মততরও খেি রতয়তে, োরা 
সাধারণভাতব মসকজতদর ইমামগতণর লপেতি সালাত পড়া লেতড় লদয় 
এই আশঙ্কায় লে, হতত পাতর তারা কশরতির সাতথ েুি। এসব মততর 
কভকি হতলা িকতপয় কবদআকত মূলিীকত, োর মাতঝ উতল্লখতোগয এিকি 
হতলা, কবকভন্ন ধারণামূলি সম্ভাবিার কভকিতত বাকহযি অবস্থার হুিুম 
বজথি িরা। এ অধযাতয়র সমূ্পণথ আতলািিাকি সংিলি িরা হতয়তে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর পূতবথাতল্লকখত বাণী লথতি:  



 

 

 

ما علينا من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه  

“লে আমাতদর সালাততর মততা সালাত পতড়, আমাতদর কিবলার কদতি 
মুখ িতর এবং আমাতদর জবাইিৃত পশু ভেণ িতর, তার জিয লসই 
অকধিার সাবযি হতব, ো আমাতদর জিয সাবযি হয় এবং তার ওপর 
লসই দাকয়ত্বই বতথাতব, ো আমাতদর ওপর বতথায়।” 

এখাতি এিকি গুরুত্বপূণথ পতয়ে হতলা, অভযন্তরীণভাতবও কশরি লথতি 
মুি হওয়া ইসলাতমর জিয শতথ। কিন্তু এিা িারও ওপর বাকহযিভাতব 
ইসলাতমর হুিুম আতরাপ িরার জিয শতথ িয়। এর অথথ হতলা, লিাতিা 
মািুতষর বযাপাতর অিুসিাি িরা, লস কি কশরি লথতি সম্পিথমুি কি 
িা, লস অভযন্তরীণভাতব তাগুততি অস্বীিারিারী কি িা.. ইসলাতমর 
হুিুম আতরাপ িরার জিয এগুতলা অিুসিাি িরা আহলুস সুন্নাহর 
িীকত িয়। এিা হতলা কবদআকততদর পথ। সুতরাং লে প্রিাতশয লিাতিা 
ইসলাম ভঙ্গিারী কবষতয় কলপ্ত িা হয় এবং তার বযাপাতর এমিিা 
প্রকসকদ্ধও িা থাতি, তাতি এরিম পরীো িরা জাতয়ে লিই লে, লস 
কি ভঙ্গিারী কবষয় লথতি মুি কি িা। এমিিা িরা হতলা 
কবদআকততদর িমথপন্থা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম বা 
তার পরবতথীতত তাাঁর সাহাবাতদর লথতি িখতিাই এমিিা প্রমাকণত 
িয়। 

প্রথম েুতগর কবদআকততদর লথতি এই কবদআততর উৎপকি হতয়তে। কিন্তু 
বতথমাতি এিা তাতদর উিরসূরীতদর মাতঝ সবতিতয় স্পষ্ট ও 



 

 

 

প্রিাশযভাতব লদখা োতে; লেমি আগাইলামা ও সীমালঙ্ঘিিারী 
দলসমূহ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হুিুতমর সাতথ বািবতার সম্পিথ: 
 

ইমাম আবু বির ইবিু আকব শাইবা (রহ.) কিতাবুল ইমাতি কবশুদ্ধ 
সিতদ তাকবকয় আবু কিলাদা লথতি বণথিা িতরি, কতকি বতলি,  



 

 

 

لم أن الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، فقال: أنشدك بالله أتع حدثني

افالناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثالثة أصن : 

 .مؤمن السريرة مؤمن العالنية

 .وكافر السريرة كافر العالنية

 .مؤمن العالنية كافر السريرة

 فقال عبد الله: اللهم نعم

“আবু্দল্লাহ ইবিু মাসউদতি সরাসকর প্রশ্নিারী দূত আমার িাতে বণথিা 
িতরতেি, কতকি বলতলি, “আকম আপিাতি আল্লাহর িাতম কজতজ্ঞস 
িরকে, আপকি কি জাতিি, আল্লাহর রাসুতলর োমািায় মািুষ কতি 
প্রিার কেতলা: 

লগাপতি ইমাি আিয়িিারী এবং প্রিাতশযও ইমাি আিয়িিারী। 

লগাপতি িুিরিারী এবং প্রিাতশযও িুিরিারী। 

প্রিাতশয ইমাি আিয়িিারী আর লগাপতি িুিরিারী।”  

আবু্দল্লাহ ইবিু মাসউদ বলতলি: আল্লাহর শপথ! হাাঁ।” 

শাইখ সির আল-হাওয়াকল বতলি:  

افر فلم يكن في واقع الجيل األول وال في تصوره وجود المؤمن السريرة ك

زعم ت المؤمن بقلبه كما -أو من أتى بناقض  -العالنية، أي التارك لإليمان 
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 المرجئة، وانطالقاً من هذا يقول الخّطابي: "قد يكون المرء مستسلماً في

ظاهرالظاهر غير منقاد في الباطن، وال يكون صادق الباطن غير منقاد في ال  

“সুতরাং প্রথম প্রজতের মাতঝ বা তাাঁতদর িল্পিায় এমি লিাতিা 
মুকমতির অকিত্ব কবদযমাি কেতলা িা, লে বযকি লগাপতি ইমািদার আর 
প্রিাতশয িুিরিারী অথথাৎ ইমাি বজথিিারী; অথবা ইমাি ভঙ্গিারী 
কবষতয় কলপ্ত হতয়তে, কিন্তু অন্ততর মুকমি, লেমিিা মুরকজয়াতদর 
ধারণা”।  

ইমাম খািাকব (রহ.) এর আতলাতিই বতলি: মািুষ িখতিা বাকহযিভাতব 
মুসকলম হতয় অভযন্তরীণভাতব িাকির হতত পাতর, কিন্তু এমি হতত 
পাতর িা লে, অভযন্তরীণভাতব ইমািদার হতয় বাকহযিভাতব ইসলাতমর 
অিুগত হতব িা। 

এর িারা "الجامع في طلب العلم الشريف" এর ললখি শাইখ আবু্দল 
িাকদর কবি আবু্দল আকজতজর ভ্রাকন্তও জািা োয়। িারণ কতকি িতুথথ 
এিকি প্রিার আকবস্কার িতরতেি এবং লসিাতি সম্ভাবিাময় সাবযি 
িতরতেি। তা হতে, লিাতিা বযকির ওপর িাকির বা মুরতাদ হওয়ার 
িাতওয়া লদয়া, কিন্তু আমাতদর িাতে তার মুসলমাি হওয়ারও সম্ভাবিা 
থািা। তাগুততদর সাহােযিারীতদর হুিুম বণথিা িরতত কগতয় কতকি 
বতলি- 

                                                           

োকহরাতুল ইরজা- ২/৬৪৩ 



 

 

 

الحقيقة  فحكمنا بكفرهم إنما هو على الظاهر وال نقطع بكفرهم كممتنعين على

جب علينا الحتمال قيام مانع من التكفير في حق بعضهم، مع التذكير بأنه ال ي

 البحث عن الموانع فالحكم عليهم إنما هو على الظاهر

“আমরা তাতদরতি িাকির বতল বাহযদৃকষ্টতত হুিুম আতরাপ িরলাম। 

কিন্তু প্রিৃতপতে োরা শকরয়াত প্রতযাখযািিারী তাতদর মততা 
অিািযভাতব িুিতরর হুিুম আতরাপ িরতত পারকে িা। িারণ,  
তাতদর িারও িারও লেতত্র তািকিতরর প্রকতবিি লিাতিা কবষয় 
থািতত পাতর। ততব এিাও স্মরণ িকরতয় কদতত হতে লে, 
প্রকতবিিগুতলা অিুসিাি িতর লদখা আমাতদর ওপর ওয়াকজব িয়। 

তাই তাতদর ওপর হুিুমকি হতলা বাকহযি অবস্থা কহসাতব।”  

শাইখ এখাতি এিকি বড় ভুতলর মাতঝ পতড়তেি। িারণ, লিউ 
অভযন্তরীণভাতব মুসকলম হওয়ার সম্ভাবিা থািা সতেও তার ওপর 
িুিতরর হুিুম আতরাপ িরাতি জাতয়ে সাবযি িতরতেি। আর এিা 
লতা কবদআকততদর িথা। সালািতদর লথতি এমি লিাতিা িথা পাওয়া 
োয় িা। কতকি এই ভুতলর মাতঝ পতড়ি দুতিা িারতণ: 

১. ইতিসিা (কবতশষ বযকতক্রম অবস্থা) এর প্রকত লেয িা লরতখ 
সাধারণ মূলিীকততি বযাপিভাতব প্রতয়াগ িরা। এখাতি কতকি লে 
মূলিীকতকি প্রতয়াগ িতরতেি, লসিা হতলা কবধািগুতলাতি কবকভন্ন অংশ 
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আিাতর ভাগ িরা; অথি আকম লদতখকে, এই মূলিীকতর বযকতক্রমও 
আতে। 

২. েুতদ্ধর প্রিাতরর বযাপাতর ইমামতদর িথাগুতলাতি কতকি কিকদথষ্ট 
বযকিতদর ওপর হুিুম আতরাতপর সাতথ কমকলতয় লিতলতেি। িারণ, 
অতিি সময় লিাতিা িওতমর সাতথ েুদ্ধ িরা হয় মুরতাদতদর কবরুতদ্ধ 
েুদ্ধ কহসাতব। আমরা তাতদরতি ধমথতযাগীতদর দল বতল উতল্লখ িকর, 
কিন্তু তাতদর এতিি জি কিকদথষ্ট বযকিতি মুরতাদ বকল িা। িারণ 
তাতদর িারও িারও মাতঝ প্রকতবিি পাওয়া োয়। িতল শুধু 
প্রকতবিি থািার সম্ভাবিার ওপরই আমল িরতত হয় এবং এতিই 
গুরুত্ব কদতত হয়। কতকি এখাতি প্রকতবিতির সম্ভাবিা স্বীিার 
িতরতেি, বরং আমাতদর বতথমাি পকরকস্থকততত এিাই প্রবল। সুতরাং 
এর ওপর আমল িরা আবশযি। 

শাইখ আবু্দর রহমাি ইবিু হাসাি ইবিু মুহাম্মাদ ইবিু আবু্দল 
ওয়াহ্ হাব (রহ.) বতলি,  

ال يقال إنه مجرد مجامعة ومساكنة المشرك يكون كافراً، بل المراد أنه من 

عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهاً فحكمه 

 حكمهم في القتل وأخذ المال ال في الكفر

“এিা বলা োতব িা লে, শুধু মুশকরতির সাতথ বসবাস ও লমলাতমশা 
িরতলই িাকির হতয় োতব, বরং উতিশয হতলা, মুশকরিতদর লথতি 
লবর হতত অেম হয়, আর মুশকরিরা তাতিও লজার িতর কিতজতদর 



 

 

 

সাতথ েুতদ্ধ লবর িতর কিতয় আতস, তাহতল িুির িয় বরং হতযা ও 
সম্পদ িহণ িরার লেতত্র তার কবধাি িাকিরতদর কবধাতির মততাই।”  

তাই শাইখ আবু্দল িাকদর (আল্লাহ তাতি কহিাজত িরুি, আমাতদর ও 
তাতি সকঠি পথপ্রদশথি িরুি) ইমামতদর লে িথাকি উতল্লখ িতরতেি, 
অথথাৎ অজ্ঞাত বযকির হুিুমও পুতরা দতলর হুিুতমর মততা—এ িারা 
উতিশয হতলা হতযা িরা ও সম্পদ িহণ িরার লেতত্র; িুিতরর লেতত্র 
িয়। শাইখ (রহ.) আবু্দল মাকজদ আশ-শাজকলর কিতাব "  اإلسالم حد

اإليمان وحقيقة " এর খেতির লেতত্র এ মাসআলায় সকঠি অবস্থাতিই 
কেতলি। কিন্তু এখাতি এতস কবিুযকত ঘতিতে। প্রিৃতপতে পূণথাঙ্গতা 
এিমাত্র আল্লাহ তাআলার জিযই। 

শাইতখর কিতাব " الشريف العلم طلب في الجامع " এর িতয়ি জায়গায় 
বাড়াবাকড় রতয়তে। আকম খুব সংতেতপ িতয়িকি উতল্লখ িরতবা, েকদও 
কিতাবকির অতিিগুতলা আতলািিার বযাপাতরই বযাপি পেথাতলািিার 
প্রতয়াজি কেতলা। 

১. " الليمانية الرسالة " কিতাতবর ললখি ‘মুওয়ালাহ’ তথা বিুত্ব এর মমথ 
বুঝতত লে ভুল িতরতেি, তার বযাপাতর তার ওের িহণ িরা। 

২. মুশকরিতদর সাতথ বিুত্ব এি প্রিারই বতল উতল্লখ িরা, োর 
এিমাত্র হুিুম হতে বড় িুির। 
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৩. ইসলাতমর জিয িাজ িতর, এমি কিেু দতলর বযাপাতর মন্তবয 
িরতত কগতয় সীমালঙ্ঘি লে, তারা িকব সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাতমর অিুসারীতদর অন্তভুথি িয়। 

৪. বযকিগত কবকভন্ন হতির লেতত্র কিতজর কবতরাধীতদর মুিাকিি ও 
পথভ্রষ্ট বতল িাম িরণ িরার লেতত্র সীমালঙ্ঘি। 

৫. বযকিগত কবকভন্ন হতির লেতত্র কিতজর কবতরাধীতদর ওপর এই হুিুম 
আতরাপ িরা লে, তাতদর সাতথও হুবহু লসই রুপ েুদ্ধ িরা আবশযি, 
লেমকিভাতব মুরতাদতদর সাতথ েুদ্ধ িরা আবশযি। 

৬. পালথাতমে সদসয ও কিবথািিতদর লিাতিা শতথ বযতীত বযাপিভাতব 
তািকির িরা, অথি উি শতথগুতলাতি গুরুতত্বর স্থাতি রাখা উকিত 
কেতলা। 

এিা কিতাতবর মাি িমাতিা িয়। ততব আল্লাহ লতা তার কিতাব 
বযতীত লিাতিা কিতাবতি পূণথতা দাি িতরিকি। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাবীলিারী ও কবতরাধীরা আহলুল কিবলার অন্তভুথি কি 

িা: 

 

এই মাসআলার মাতঝ আহলুস সুন্নাহর মতকিই সবতিতয় উিম এবং 
দয়া ও ইিসািপূণথ। দূরদৃকষ্টসম্পন্ন প্রকতকি বযকি কিকিতভাতব লদখতত 
পারতব লে, এিাই হতলা কবতরাধীতদর সাতথ আিরতণর সতবথািম পন্থা। 
এ মাসআলাকি আমাতদর ও আমাতদর কবতরাধীতদর মাতঝ গুরুত্বপূণথ 
পাথথিযও বতি। িারণ, অকধিাংশ কবদআকত দলগুতলাই এ মাআলায় 
সকঠি পথ লথতি কবিুযত হতয়তে, লেমিিা সামতি আসতব। 



 

 

 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

وال يفسق،  صلى الله عليه وسلم ال يكفر إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول

إذا إجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، أما مسائل 

ن أحد من العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول ال يعرف ع

في  الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وال عن أحد من أئمة المسلمين، إنما هو

أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم األصل من 

عض كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع األئمة كب

 أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم

“লে তাবীলিারীর উতিশয হতলা আল্লাহর রাসুতলর অিুসরণ িরা, লস 
েকদ ইজকতহাদ িতর ভুল িতর, তাহতল তাতি িাকির বা িাতসি বতল 
আখযা লদয়া োতব িা। আমকল মাসআলার লেতত্র এিা সবার িাতেই 
প্রকসদ্ধ। কিন্তু আকিদাহ্র মাসআলার লেতত্র অতিতিই ভুলিারীতদর 
তািকির িতরতে, অথি এমি িথা লিাতিা সাহাকব, তাকবয়ী বা ইমাম 
লথতি জািা োয় িা। মূলত এিা হতলা কবদআকততদর িথা, োরা 
কবদআত আকবস্কার িতর আর তার কবতরাকধতািারীতদর তািকির িতর। 
লেমি, খাকরকজ, মুতাকেকল ও জাহকময়ারা। আর ইমামতদর অতিি 
অিুসারীতদর লথতিও এমিিা হতয়তে। লেমি, ইমাম মাকলি, শাকিয়ী 
ও আহমাদ (রহ.) ও অিযািয ইমামতদর এিদল কশষয লথতি এ ধরতির 

িথা বকণথত আতে।”  
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মূলত এ মাসআলাই লিাতিা বযকির ওপর সুকন্ন বা কবদআকত হুিুম 
আতরাপ িরার লেতত্র সতবথািম পাথথিয কিণথয়িারী। লেমি, আহলুস 
সুন্নাহর অতিি আকলমতদর মতত শুধু এ মাসআলার িারতণই 
খাকরকজতদর কবদআকত ও খাকরকজ বতল হুিুম আতরাপ িরা হয়। োরা 
হতলা কবদআকততদর প্রধাি। িারণ কবদআকতরা সাধারণত তাবীলিারী 
প্রকতপেতি তািকির িতর, তাতদর ওের িহণ িতর িা। আহলুস 
সুন্নাহ দাকবদার অতিি দতলর মাতঝও এই কবদআত েকড়তয় পতড়তে, 
লেমিিা বতলতেি ইমাম ইবিু তাইকময়া (রহ.)। আর এই েকড়তয় পড়ার 
িারণ হতলা, কবদআকততদর সাধারণভাতব তািকির িরার লেতত্র 
ইমামতদর িথাগুতলা িা লবাঝা।  

লেমি োয়কদয়ারা তাতদর কিতাতব স্পষ্টভাতব তাওকয়লিারীতদর 
তািকির িতরতে। আল-হাকদ তার " األزهار حدائق " িামি কিতাতব 
ললতখ—তাবীলিারীও মুরতাতদর মততাই। 

আল্লামা শাওিাকি (রহ.) তার জবাতব ললতখি:  

لدين وأهله بما جناه التعصب في اههنا تسكب العبرات، ويناح على اإلسالم 

ان من الله على غالب المسلمين من الترامي بالكفر ال لسنة، وال لقرآن، وال لبي

لرجيم وال لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان ا

الهباء في  من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه

اب البقيعةالهواء، والسر  



 

 

 

“এ স্থাতি অশ্রু প্লাকবত হয় এবং িীতির বযাপাতর লগাাঁড়াকম অকধিাংশ 
মুসলমাতির ওপর লে অপরাধ সংঘকিত িতরতে, তার জিয ইসলাম ও 
মুসলমািতদর কিতয় িাাঁদতত হয়। অকধিাংশ মুসলমাতির ওপর িুিতরর 
অকভতোগ িরা হতয়তে, িা িুরআি-সুন্নাহর কভকিতত, িা আল্লাহর পে 
লথতি লিাতিা বয়াি বা প্রমাতণর কভকিতত; বরং েখিই সাম্প্রদাকয়িতার 
িুিন্ত পাকতলগুতলা উিপ্ত হতয়তে এবং কবতাকড়ত শয়তাি মুসলমািতদর 
ঐতিয িািল ধরাতত লপতরতে, তখিই তাতদর এিজিতি 
আতরিজতির কবরুতদ্ধ এমি অকভতোতগর সবি কদতয়তে, লেগুতলা 
বাতাতসর উড়ন্ত ধুতলাবাকলর বা শসয-শযামল মরীকিিার মততা।” 

আহলুস সুন্নাহর দাকবদার অতিি মুতািাকল্লমও তাওকয়লিারীতদর 
তািকির িতরতে। আবু মািসুর আল-বাগদাকদ তার কিতাব উসূলুকদি-এ 
ললতখি:  

المسألة الرابعة عشر من هذا األصل؛ في أنكحة أهل األهواء وذبائحهم 

بائح من ذومواريثهم: أجمع أصحابنا على أنه ال يحل أكل ذبائحهم، وكيف نبيح 

ذبائحنا  ال يستبيح ذبائحنا، وأكثر المعتزلة مع األزارقة من الخوارج يحرمون

وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا... وأجمع أصحابنا على أن أهل األهواء ال 

 يرثون من أهل السنة

“এই মূলিীকতর ১৪ িম্বর মাসআলা হতলা কবদআকততদর িাতে কবতয় 
লদয়া, তাতদর েতবহিৃত পশু খাওয়া এবং তাতদর লথতি উিরাকধিার 
লাতভর বযাপাতর: 



 

 

 

আমাতদর ইমামগণ এিমত লপাষণ িতরতেি লে, তাতদর জবাইিৃত 
পশুর লগাশত ভেণ িরা হালাল হতব িা। োরা আমাতদর জবাইিৃত 
পশু খাওয়া জাতয়ে মতি িতর িা, আমরা িীভাতব তাতদর জবাইিৃত 
পশু ভেণ িরা জাতয়ে মতি িরতবা? অকধিাংশ মুতাকেলা ও খাকরকজরা 
আমাতদর জবাইিৃত পশু ভেণ িরা হারাম বতল। তাই তাতদর 
বযাপাতর আমাতদর িথা আতরা লবকশ িকঠি। আমাতদর ইমামগণ 
এিমত হতয়তেি লে, কবদআকতরা আহলুস সুন্নাহর ওয়াকরস হতব িা।” 

এতিুিুততই োন্ত থাতিিকি; কতকি কবদআকততদর লদশতি ধমথতযাগীতদর 
লদশ বতল অকভকহত িতরতেি। কতকি বতলি,  

بين  من جعلهم مرتدين ولم يقبل الجزية، وفي إسترقاق أوالدهم خالفومنهم 

 أصحابنا

“ইমামতদর লিউ লিউ তাতদর মুরতাদ সাবযি িতরতেি। তাতদর 
কজকেয়া িহণ িরাতি তবধ মতি িতরিকি। ততব তাতদর সন্তািতদর 
লগালাম বািাতিার বযাপাতর আমাতদর ইমামতদর মাতঝ মতকবতরাধ 
রতয়তে।” 

অপরকদতি রাতিকে কশয়ারা লে তাতদর কবতরাধীতদর তািকির িতর, 
এিা লতা সবার জািা ও প্রকসদ্ধ কবষয়ই। মাজকলকসর ‘মাজাকলতস 
আিওয়ার’ কিতাতব রতয়তে, কতকি বতলি,  



 

 

 

ء عن هارون بن خارجة قال: قلت ألبي عبد الله عليه السالم: إنا نأتي هؤال

منهم، ع المخالفين فنسمع منهم يكون حجة لنا عليهم؟ قال: ال تأتيهم وال تسم

 لعنهم الله، ولعن مللهم المشركة

“হারুি ইবিু খাকরজা লথতি বকণথত, কতকি বতলি—আকম আবু 
আবু্দল্লাহতি বললাম, আমরা এসব কবতরাধীতদর িাতে োই, তখি 
আমরা তাতদর লথতি এমি িথা শুকি, ো আমাতদর জিয তাতদর 

কবরুতদ্ধ দকলল হয়?!”  

আবু আবু্দল্লাহ বলতলি—তাতদর িাতে কগতয় তাতদর এসব িথা শুিতব 
িা; আল্লাহ তাতদর ওপর ও তাতদর কশরকি আদতশথর ওপর 
অকভশম্পাত িরুি! মাজকলকস এই কশতরািাতম এিকি অধযায় 
বাকিতয়তেি- অধযায়: “কবতরাধীতদরতি এবং আহলুস সুন্নাহতি তািকির 
িরা প্রসঙ্গ”। এমকিভাতব তারা োয়কদয়াতদরও তািকির িতর। 
মাজকলকস বতলি— 

فطحية باألخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الكتب أخبارنا مشحونة 

 والواقفة

“আমাতদর ইকতহাতসর কিতাবগুতলা এমি ইকতহাতস ভরপুর, ো 
োয়কদয়া ও তাতদর মতাবলম্বী িাতকহয়াহ ও ওয়াকিকিয়াহতদর িাকির 
হওয়া প্রমাণ িতর”।  

                                                           

মাজাকলসুল আিওয়ার-২/২১৬  
মাজাকলসুল আিওয়ার-৩৪/৩৭ 



 

 

 

ওয়াকিকিয়াহ হতলা—লে বযকি আলী (রা.) এর কখলাি, শরয়ী বণথিার 
আতলাতি তাতি সমথথি িরা িা িরার বযাপাতর োরা িীরবতা অবলম্বি 
িতর।    

লমািিথা, সাধারণভাতব এিা (তাবীলিারীতদর তািকির িরা) 
কবদআকততদর কিদশথি। 

ইমাম শাকিকয় (রহ.) বতলি,  

 أهل البدع إذا خالفته قال: كفرت، وأما السني فإذا خالفته قال: أخطأت

“আপকি লিাতিা কবদআকতর কবতরাকধতা িরতল লস আপিাতি বলতব—
তুকম িাকির হতয় লগতো। আর লিাতিা সুকন্নর কবতরাকধতা িরতল লস 
আপিাতি বলতব—তুকম ভুল িতরতো।”  

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি,  

 والخوارج تكفر أهل الجماعة وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم وكذلك

يكفرون األهواء يبتدعون رأياً والرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل 

صلى  من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول

الخلقالله عليه وسلم وال يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم ب  

“খাকরকজরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাততি তািকির িতর। 
এমকিভাতব মুতাকেলা ও রাকিকেরাও তাতদর কবতরাধীতদরতি তািকির 
িতর। আর োতি তািকির িতর িা, তাতি িাতসি সাবযি িতর। 
এমকিভাতব অকধিাংশ কবদআকত কিতজরা এিিা রায় আকবস্কার িতর, 



 

 

 

তারপর তার কবতরাধীতদর তািকির িতর। পোন্ততর আহলুস সুন্নাহ 
তাাঁতদর প্রভুর পে লথতি আগত হতির অিুসরণ িতর, ো কিতয় 
আগমি িতরতেি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম। তারা 
তাাঁতদর কবতরাধীতদর তািকির িতর িা। বস্তুত তারাই হতির বযাপাতর 
সবতিতয় লবকশ অবগত এবং সৃকষ্টজীতবর প্রকত সবথাকধি দয়াশীল।”  

জ্ঞাতবয: 

আমরা এখাতি কবকভন্ন দতলর লে মতগুতলা উতল্লখ িরকে, তা হতে 
সংখযাকধিয ও প্রাবতলযর কভকিতত। অিযথায় এসব কবদআকত দতলর 
মাতঝও এমি ললাি রতয়তে, োরা তাবীলিারীতদর তািকির িা িরার 
বযাপাতর আহলুস সুন্নাহর সাতথ সহমত। তাই এই জ্ঞাতবয আমাতদর 
জিয অতযন্ত গুরুত্বপূণ, োতত আমরা ভ্রান্ত আিুষ্ঠাকিিতার মাতঝ ঢুতি 
িা পকড় এবং সব মািুতষর সাতথ প্রতীি লদতখ আিরণ িরতত িা 
থাকি।  

 

 

 

 

                                                           

কমিহাজুস সুন্নাহ-৫/১৫৮  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কবতরাধী তাবীলিারীতদর বযাপাতর আহলুস সুন্নাহর 

মতামত: 

প্রথতম দুতিা আবশযিীয় ভূকমিা: 

প্রথম ভূকমিা: 

মাকলকি মােহাতবর ইমাম আবুল ওয়াকলদ আলবাকজ বতলি:  

حق، والذي أذهب إليه أن الحق في واحد، وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير ال

تهد في طلبه إصابته، وإنما كلفنا اإلجتهاد في طلبه، فمن لم يجولكننا لم نكلف 

في  فقد أثم، ومن اجتهد فأصاب فقد أجر أجرين، أجر اإلجتهاد وأجر اإلصابة

الحق، ومن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجراً واحداً الجتهاده ولم يأثم لخطئه... 

نفشت  حرث إذوالدليل على ذلك قوله تعالى: }وداود وسليمان إذ يحكمان في ال

[، 87 - 87فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين* ففهمناها سليمان{ ]األنبياء: 



 

 

 

على  قال الحسن البصري رحمه الله: "حمد الله سليمان على إصابته وأثنى

 داود الجتهاده ولوال ذلك لضل الحكام

“আমার মত হতলা, হি লেতিাতিা এিকির মাতঝ। লে লসিা কভন্ন অিয 
লিাতিা িায়সালা িতর, লস লবকঠি িায়সালা িতর। ততব আমাতদর 
প্রিৃত সকঠি িায়সালায় লপৌঁেতত বাধয িরা হয়কি, বরং আমাতদর শুধু 
তা অতন্বষতণর জিয লিষ্টা িরার দাকয়ত্ব লদয়া হতয়তে। সুতরাং লে তা 
অতন্বষতণ পকরশ্রম িরতব িা, লস গুিাহগার হতব। লে লিষ্টা িতর সকঠি 
কসদ্ধাতন্ত লপৌঁেতত পারতব, তাতি দুতিা প্রকতদাি লদয়া হতব। পকরশ্রতমর 
প্রকতদাি এবং সকঠি কসদ্ধাতন্ত লপৌঁোর প্রকতদাি। আর লে ইজকতহাদ 
িতর ভুল িতর, তার ইজকতহাদ বা পকরশ্রতমর জিয তাতি এিকি 
প্রকতদাি লদয়া হতব। কিন্তু ভুতলর জিয লিাতিা গুিাহ হতব িা। এর 
ওপর দকলল হতলা, আল্লাহ তাআলার বাণী- 

{  وكنا القوم غنم فيه نفشت إذ الحرث في يحكمان إذ وسليمان وداود
سليمان ففهمناها* شاهدين لحكمهما } 

“এবং দাউদ ও সুলাইমাতির িথা স্মরণ িরুি, েখি তারা িসতলর 
লেততর বযাপাতর িায়সালা িরকেতলা, েখি িওতমর বিকরর পাল 
তাতত রাকত্রতবলা কবিরণ িতরকেতলা। আর আকম তাতদর িায়সালা 
প্রতযে িরকেলাম। তখি আকম সুলাইমািতি কবষয়কি বুকঝতয় 
কদতয়কেলাম।”  



 

 

 

হাসাি বসকর (রহ.) বতলি: সকঠি কসদ্ধাতন্ত লপৌঁেুতত পারায় আল্লাহ 
সুলাইমাতির প্রশংসা িতরতেি আর দাউদ (আ.) এর প্রশংসা িতরতেি 
তার ইজকতহাতদর িারতণ। েকদ এমিিাই িা হততা, তাহতল শাসতিরা 
সব কবপথগামী হতয় লেততা”।   

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

 -من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك  -فالمجتهد المستدل 

ه، وهو إذا اجتهد واستدل، فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إيا

الفاً مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، وال يعاقبه الله البتة خ

ي نفس لله لكن قد يعلم الحق ف للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع

رغ وسعه األمر، وقد ال يعلمه خالفاً للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استف

وابعلم الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الث  

“সুতরাং লিাতিা দকলল-লদয়া মুজতাকহদ, িাই ইমাম, হাকিম, আকলম, 
গতবষি, তাকিথি, মুিকত বা অিয লে লিউ লহাি িা লিি, েখি 
ইজকতহাদ িতর এবং দকলল লদয় আর তাতত আল্লাহতি েথাসম্ভব ভয় 
িতর, তাহতল এতিুিুই আল্লাহর পে লথতি তার ওপর দাকয়ত্ব কেতলা। 
লস আল্লাহর অিুগত ও সওয়াতবর উপেুি, েকদ েথাসম্ভব আল্লাহতি 
ভয় িতর। আল্লাহ তাআলা কিেুততই তাতি শাকি লদতবি িা। পোন্ততর 
জাবকরয়া জাহকময়ারা কভন্নমত লপাষণ িতর।  

এমি বযকি এই অতথথ সকঠি লে, লস আল্লাহর অিুগত। কিন্তু িখতিা 
প্রিৃত সতয জািতত পাতর আর িখতিা জািতত পাতর িা। পোন্ততর 
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মুতাকেলা ও িাদকরয়ারা কভন্ন িথা বতল। তাতদর মত হতলা, লে ই 
পকরপূণথ সামথথ বযয় িতর, লস ই সতয জািতত পাতর। বস্তুত এিা 
ভ্রান্তিথা, লেমিিা পূতবথ আতলাকিত হতলা; বরং সকঠি িথা হতলা,  লে-
ই পকরপূণথ সামথথয বযয় িতর, লস-ই সওয়াতবর উপেুি হয়”।   

ইবিু হাোম (রহ.) বতলি:  

سعه، إنما لم يأمر الله تعالى قط الحاكم بإصابة الحق ألنه تكليف ما ليس في و

كم به من عنده، أو اليمين أو اإلقرار أو بعلمه، فما حأمره بالحكم بالبينة العادلة 

 ذلك في موضعه فقد حكم بيقين الحق، أصاب صاحب الحق أو لم يصب

“আল্লাহ তাআলা সকঠি কসদ্ধাতন্ত লপৌঁোর হুিুম লদিকি আতদৌ। িারণ 
এিা হতয় োয় সামথথযতর বাইতর দাকয়ত্ব। বরং আল্লাহ হুিুম কদতয়তেি 
সুষ্পষ্ট িযায়সঙ্গত প্রমাণ অথবা িসম অথবা স্বীিাতরাকি অথবা তার 
জািা অিুোয়ী িায়সালা িরতত। তাই েথাস্থাতি এগুতলার লেতিাতিা 
এিকি কদতয় িায়সালা িরতলই কিকিতভাতব লস হি িায়সালাই িরল। 
বািতব সকঠি িায়সালা লহাি বা ভুল লহাি”।  

ইবিু হাোম (রহ.) বতলি: “অথবা তার জািা অিুোয়ী” এিা 
িহণতোগয মততর কবতরাধী। িারণ কবিারি বা শাসতির জিয কিতজর 
জািা অিুোয়ী িায়সালা িরা জাতয়ে লিই। ততব জািার কবপরীতও 
িায়সালা িরা জাতয়ে লিই। মাসআলাকি ইখকতলািপূণথ মাসআলা। 
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কতকি আতরা বতলি:  

د إال من ليس كل من اجتهد واستدل ليتمكن من معرفة الحق، وال يستحق الوعي

فعل محظوراً ترك مأموراً به أو   

“কবষয়কি এমি িয় লে, লে-ই ইজকতহাদ িতর এবং দকলল লদয়, সবাই 
হি লজতি লিতল। ততব শাকির উপেুি হয় এিমাত্র লস-ই, লে লিাতিা 
আকদষ্ট িাজ পকরতযাগ িতর অথবা লিাতিা কিকষদ্ধ িাজ সম্পাদি 
িতর”।  

কিতীয় ভূকমিা: 

এই উম্মাততর মুজতাকহদতদর মাতঝ ভুলিারীতদ গুিাহ লদয়া হয় িা। 
উসুতলর (আকিদাহ্র) মাতঝও িয়, িুরুতয়র (আহিাতমর) মাতঝও 
িয়।—উবাউদুল্লাহ ইবিুল হাসাি আল-আম্বাকর। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

 -ن علي هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود ب

ً ال في  -إمام أهل الظاهر  المسائل وغيرهم: ال يؤثمون مجتهداً مخطئا

حنيفة  األصولية وال في الفرعية، كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو

والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل األهواء إال الخطابية ويصححون 

لفهالصالة خلفهم، والكافر ال تقبل شهادته على المسلمين وال يصلى خ . 

ة ن لهم بإحسان وأئموقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعي

طئين، الدين، أنهم اليكفرون وال يفسقون وال يؤثمون أحداً من المجتهدين المخ

روع إنما ال في مسألة عملية وال علمية. قالوا: والفرق بين مسائل األصول والف

                                                           

কমিহাজুস সুন্নাহ- ৫/৯৮  



 

 

 

هم، هو من أقوال أهل البدع من أهل الكالم والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيل

قيقة هذا أقوام تكلمو بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حوانتقل هذا القول إلى 

 القول وال غوره

“এিাই সালাি ও িাতওয়ার ইমামতদর মত। লেমি, ইমাম আবু 
হাকিিা, শাকিয়ী, সাওকর এবং োকহকরতদর ইমাম দাউদ ইবিু আলী ও 
অিযািয ইমামগণ ভুলিারী মুজতাকহদতি গুিাহগার মতি িতরি িা। 
উসুকল মাসআলায়ও িয়, িুরুকয় মাসআলায়ও িয়। লেমিিা ইবিু 
হাোম ও অিযািয ইমামগণ উতল্লখ িতরতেি। এ িারতণই ইমাম আবু 
হাকিিা, শাকিকয় ও অিযািয ইমামগণ খািাকবয়ারা বাতদ বাকি 
কবদআকততদর সােয িহণ িতরি এবং তাতদর লপেতি সালাত পড়া 
জাতয়ে মতি িতরি; অথি িাকিতরর সােয মুসকলতমর ওপর িহণতোগয 
হয় িা এবং তাতদর লপেতি সালাত পড়া জাতয়ে হয় িা। তারা 
বতলি—সাহাবা, তাকবকয়ি ও আকয়ম্মাতয় িীি লথতি এ িথাই প্রকসদ্ধ 
লে, তারা মুজতাকহদতদর ভুলিারীতদর িাকির, িাতসি বা গুিাহগার 
সাবযি িতরি িা; আমকল মাসআলায়ও িয়; আকিদাগত মাসআলায়ও 
িয়। তারা বতলি—(ইজকতহাতদ ভুল িরার লেতত্র) উসুকল আর িুরুকয় 
মাসআলার মাতঝ পাথথিয িরা হতলা মুতািাকল্লকমি, মুতাকেলা, জাহকময়া 
ও তাতদর মততা কবদআকততদর িথা। পরবতথীতত অতিতির িাতে 



 

 

 

িথাকি েকড়তয় োয়। তারা কিতজতদর উসুতল কিিতহর কিতাবসমূতহ এ 

কবষতয় িথা বতলি, অথি এর প্রিৃত ও গভীর জ্ঞাি রাতখি িা।”  

শাইখ (রহ.) এর িথা “খািাকবয়ারা বাতদ” এিা এ িারতণ িয় লে, 
তাতদর প্রততযতি িাকির; বরং এই কবদআকত মােহাতবর এিকি বুঝ 
হতে, তারা কিতজতদর মােহাতবর জিয কমথযা বলা জাতয়ে মতি িতর। 
তারপর শাইখ (রহ.) এই িথাকির তাবীল িতরি এবং কবিাকরত 
আতলািিা িতরি—পুতরািাই পাথথিযিারীতদর জবাতব।  

কতকি আতরা বতলি, এই (ইজকতহাতদ ভুল িরার) মাসআলায় উসুল 
আর িুরুতয়র মাতঝ পাথথিযিারী লিাতিা মূলিীকত পাওয়া োয় িা। 
কবষয়কি গুরুত্বপূণথ, অকধি জািতত হতল ওই কিতাতবর শরণাপন্ন লহাি। 
এখাতি িতলবর বৃকদ্ধর আশঙ্কা িা থািতল আকম আতলািিা িরতাম।  

তাবীল এর অথথ: অধযায় ও মাসআলাতভতদ ‘তাবীল’ পকরভাষাকির অথথ 
কবকভন্ন রিম হয়। এই পকরভাষাকি লবাঝার লেতত্র বিার উতিশয 
জািতত হতব। িারণ, এিা উসুতলর কিতাতব এিরিম অতথথ বযবহৃত 
হয়, মুতািাকল্লকমতির িাতে আতরি অতথথ বযবহৃত হয়, আবার িুরআতি 
আতরি অতথথ বযবহৃত হতয়তে।  

‘তাওকয়ল’ বা ‘তাআওওল’ দুতিা শব্দ এিই অতথথ বযবহৃত হয়। এখাতি 
এ দুতিার অথথ হতলা: এিজি মুসকলম মুজতাকহদ িতৃথি এমি 
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কজকিসতি দকলল মতি িরা, লেিা আসতল দকলল িয়। এই সংজ্ঞার 
অথথ হতলা: এিজি মুজতাকহদ, গতবষি বা আকলম আল্লাহ তাআলার 
লিাতিা হুিুম বা সংবাদ কিতয় গতবষণা িরতব অথবা তার িারা 
আল্লাহর িী উতিশয বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর িী 
উতিশয তা খুাঁতজ লবর িরার লিষ্টা িরতব, কিন্তু সকঠিিা বুঝতত পারতব 
িা, বরং আল্লাহ তাআলার উতিশয বা হুিুমকি ভুল বুঝতব। 

সুতরাং তখি লস লমৌকলিভাতব ইসলাতমর বাণীর অিুগত; তা ভঙ্গিারী 
িয়। কিন্তু লস কিতজর মাতঝ আল্লাহর দাসত্ব বািবায়তির জিয 
িাকলমার লে দাকব ও কবকধ-কবধািগুতলা রতয়তে, তা অিুসিাি িতর লবর 
িরার লেতত্র লেযভ্রষ্ট হতয়তে। 

আর এ ধরতির ভুতল পড়ার িতগুতলা িারণ এখাতি আমরা সংতেতপ 

উতল্লখ িরতবা: 

১. লিাতিা লেৌকিি বা শরঈ মূলিীকত তার মতি বদ্ধমূল হতয় লগতে 
এবং তা সকঠি হওয়ার বযাপাতরও তার দৃঢ়তা। তাই বাকি 
মাসআলাগুতলাতিও লস এর আতলাতিই লবাঝার লিষ্টা িতরতে। 

২. েকয়ি হাকদস িহণ িতর সকহহ হাকদস বজথি িরা। 

৩. অি অিুসরণ। 

৪. হুিুমকি শুধু এিজি বযকি লথতি এভাতব জািা লে, এিাই সব 
আহলুস সুন্নাহর সবথসম্মত মত। 



 

 

 

৫. ভাষাগত দুবথলতার িারতণ বা অিুপেুি স্থাতি বা ভুলভাতব মূলিীকত 
প্রতয়াতগর িারতণ তািকসতরর মাতঝ ভুল হওয়া। 

এগুতলা আমাতদর সামতি দৃশযমাি কিেু িারণ। অিযথায় লিউ লিউ 
লতা এমিও আতে, লে তাকবল (তাওকয়ল) এর অজুহাত লদকখতয় 
শকরয়াত প্রতযাখযাি িরা, লিাতিা আতদশ িবুল িা িরা বা লিাতিা 
শরঈ সংবাদ প্রতযাখযাি িরার লিৌশল িতর। আমাতদর লতা প্রিাশয 
অবস্থা লদতখই হুিুম আতরাপ িরতত হতব। আর অভযন্তরীণ কবষয় 
আল্লাহর দাকয়তত্ব। ততব েকদ আলামত বা দকলতলর মাধযতম আমাতদর 
সামতি তার কিেু প্রিাশ হতয় পতড়, ততব আমরা তার মাধযতম হুিুম 
আতরাপ িরতত পাকর। 

 

তাবীতলর কবকভন্ন ির: 

ইবিু হাজার (রহ.) বতলি:  

هو  إن من أكفر المسلم نظر: فإن كان بغير تأويل استحق الذم، وربما كان

ً وال ي صل الكافر، وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضا

ول عند ويزجر بما يليق، وال يلتحق باألإلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه 

حجة حتى جمهور العلماء، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه ال

ذا كان يرجع إلى الصواب، قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إ

 تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم



 

 

 

“লে বযকি লিাতিা মুসকলমতি িাকির আখযাকয়ত িরতত িায়, লস 
প্রথতম কিন্তা িতর লদখতব, েকদ তার িুির লিাতিা ধরতির তাওকয়ল 
োড়া হয়, তাহতল লস কিকন্দত হতব এবং িখতিা লস িাকিরও হতত 

পাতর। আর েকদ তাবীতলর মাধযতম হয়, তাহতল েকদ অতেৌকিি তাবীল 

হয়, তাহতল লস কিকন্দত হতব, কিন্তু িুির পেথন্ত লপৌঁেতব িা; বরং তার 
িাতে তার ভুল স্পষ্ট িরা হতব এবং েতথাপেুি শাকি লদয়া হতব। 
জমহুর আকলমতদর মতত লস প্রথম লশ্রকণর অন্তভুথি হতব িা।  

আর েকদ উপেুি ও সম্ভাবয তাওকয়ল হয়, তাহতল লস কিকন্দতও হতব 
িা; বরং তার ওপর প্রমাণ প্রকতষ্ঠা িরা হতব, োতত লস সকঠতির কদতি 
কিতর আতস। আকলমগণ বতলি: প্রততযি তাওকয়লিারীই তার 
তাওকয়তলর িারতণ মােুর (ওেরিি)। েকদ তার তাওকয়লকি আরকব ভাষা 
কহসাতব লেৌকিি হয় এবং ইলতমর মাতঝও তার অবস্থাি থাতি, তাহতল 
লস গুিাহগার হতব িা”।  

সুতরাং আমাতদর কবতরাধীরা কতি প্রিার: 

- এমি কবতরাধী, োরা তাওকয়লিারী িয়। 

- অতেৌকিি তাওকয়লিারী কবতরাধী। 

- লেৌকিি তাওকয়লিারী কবতরাধী। 

                                                           

িাতহুল বারী- ১২/৩০৪  



 

 

 

আমকল মাসাকয়ল এবং মুসলমািতদর ওপর তা প্রতয়াগ িরার লেতত্র 

হাকিজ ইমাম ইবিু হাজার (রহ.) এগুতলা উতল্লখ িতরতেি। আমরা এ 

মাসআলাগুতলা কবদআকততদর সাতথ কমকলতয় লদখতল লদখতত পাতবা,  

তাবীলিারীরাও অিুরূপ কতিভাতব কবভি: 

- িাকির তাওকয়লিারী। 

- ওইসব তাওকয়লিারী, োরা আহলুল কিবলার অন্তভুথি। এরা আবার 
দুই প্রিার: 

ি. োতদরতি ওেরিি মতি িতর তািকির িরা হয় িা, ততব শাকি 
লদয়া হয় এবং ভৎথসিা িরা হয়। 
খ. োতদরতি ওেরিি মতি িতর তািকির িরা হয় িা, অিুরূপ 
লিাতিা ভৎথসিা বা শাকিও লদয়া হয় িা; বরং তাতদর ভুল স্পষ্ট িতর 
লদয়া হয় এবং জাকিতয় লদয়া হয়। 
তািকির িা িরার ওের গৃকহত হওয়ার জিয শতথ হতলা: 

- আরকব ভাষায় তার দখল থািা 

- ইলকম ময়দাতি তার দখল থািা। অথথাৎ তাওকয়লিা এমি হওয়া, ো 
ইলকম মূলিীকতর সাতথ সঙ্গকতপূণথ। 

ইবিু হাজার (রহ.) প্রথম লশ্রকণর িামিরণ িতরতেি: “তাওকয়লিারী 
কবতরাধী”, আর আমরা তার িামিরণ িতরকে ‘িাকির তাওকয়লিারী’, 



 

 

 

এ দুতিার মাতঝ শুধু শাকব্দি পাথথিয। িারণ আহলুল কিবলার সাতথ 
সম্পকিথত প্রততযতিই মতি িতর তার দকলল হতে কিতাব-সুন্নাহ, 
এমিকি বাকতকি ও িারামকতয়ারাও এমিিাই মতি িতর। সুতরাং 
তাতদর ‘তাবীলিারী’ বতল িামিরণ িরাই অকধি কবশুদ্ধ। 

এই প্রিরণিা শুধু সাধারণ ইলকম দৃকষ্টতিাণ লথতি। কিন্তু কিকদথষ্ট 
বযকিতদর ওপর তা প্রতয়াগ িরার কবষয়কি হতলা এিকি কবিাকরি 
কবষয়, োর কিকদথষ্ট পদ্ধকত ও পন্থা রতয়তে। এখাতি আমাতদর উতিশয 
হতলা এই মাসআলার ইলকম মূলিীকত বণথিা িরা। লিিিা, িারও 
ওপর কিকদথষ্ট িতর তািকিতরর হুিুম আতরাতপর সাতথ প্রমাণ প্রকতষ্ঠার 
মাসআলার সম্পিথ রতয়তে। একি বযকিতিকিি অিুসিাতির কবষয়, োর 
কভকি হতলা আকলম ও মুজতাকহতদর ইতকমিাি হাকসল হওয়া। এমি 
বযাপি কবষয় িয়, ো প্রততযতির জিযই অবধাকরত। 

ইমাম শাকতকব (রহ.) বতলি:  

، ألن هإال أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصية نفس

كون اتباع الهوى أمر باطن اليعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إال أن ي

 عليها دليل خارجي

“ততব এ তবকশষ্টয জািার কভকি হতলা, প্রততযতির বযকিগত অবস্থা 
জািা। লিিিা, প্রবৃকির অিুসরণ অভযন্তরীণ কবষয়। সংকিষ্ট বযকি োড়া 



 

 

 

লিউই তা জািতব িা, েকদ লস কিতজতি কিিতত ভুল িা িতর। ততব 
েকদ লিাতিা বাকহযি দকলল থাতি, ততব কভন্ন িথা”।  

সংবাদ বা আতদশমূলি মাসআলাসমূতহর মাতঝ তাওকয়লিারীতদর 
কবকভন্ন িতরর বযাপাতর ইবিু তাইকময়া (রহ.) এর কবিাকরত আতলািিা 
রতয়তে। 

তাওকয়লিারীতদর বযাপাতর আহলুস সুন্নাহর িকতপয় আকলতমর বিবয: 

ইমাম েুহকর (রহ.) বতলি:  

أجمعوا وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ف

القرآن فإنه هدر، أنزلوه منزلة الجاهليةأن كل دم أو مال أصيب بتأويل   

“কিতিা সংঘকিত হতলা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর 

অসংখয সাহাবা জীকবত। তখি তাাঁরা ঐিযবদ্ধ হতলি লে, িুরআতির 
তাওকয়তলর মাধযতম লে রি প্রবাকহত িরা হয় বা লে সম্পদ লিয়া হয়, 
তার  লিাতিা জকরমািা লিই। তারা এিাতি জাকহকলয়ার পেথাতয় 
লরতখতেি”।  

এিা হতলা মুসকলতমর কবরুতদ্ধ মুসকলতমর েুদ্ধ। অথথাৎ এিজি মুসকলম 
আতরি মুসকলতমর রি প্রবাকহত িরল। কিন্তু তা িুরআতির ভুল 
তাওকয়তলর িারতণ। তাহতল ভুলিারী জকরমািা লদতব িা, লেমকিভাতব 

                                                           

 আলই’কতসাম-২/২২৫  
 কমিহাজুস সুন্নাহ আিিাবাকবয়যাহ- ৪/৪৫৪  



 

 

 

সকঠি িতর থািতল জকরমািা কদতত হততা িা। তাবীতলর িারতণ গুিাহ 
ও জকরমািা বাদ হতয় লগতে।   

ইমাম আহমাদ (রহ.)-লি ওই বযকি সম্পতিথ কজতজ্ঞস িরা হতলা, লে 
হারামতি হালাল িতর? কতকি উিতর বলতলি:  

ً عليها باستحالل لها غير متأول لذلك وال  المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما

ً عنه رأيت استتابته منها، فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع تركته، و إال نازعا

من هذا  فاقتل لمثل الخمر بعينها والزنا وما أشبه هذا، فإن كان رجل على شيء

إذا غشي  لى، فإن الحد يقام عليهعلى جهالة لإلستحالل، وال رداً لكتاب الله تعا

 ً  منها شيئا

“আল্লাহর হারামতি লে হালাল িতর, লস েকদ এিা হালাল মতি িতর 
িতর, অথথাৎ িুরআতির তাওকয়লর মাধযতম িা িতর, আর তা লথতি 
কিতরও িা আতস, তাহতল আমার মত হতলা তার িাে লথতি তাওবা 
িাওয়া হতব। েকদ তাওবা িতর এবং কিতর আতস, তাহতল তাতি লেতড় 
লদয়া হতব। অিযথায় তাতি হতযা িরা হতব। লেমি হুবহু মদ, কেিা বা 
এ জাতীয় কজকিসগুতলাতি হালাল মতি িরতল িরা হয়। আর েকদ 
লিাতিা বযকি আল্লাহর কিতাতবর কবধািতি প্রতযাখযাি িতর িয়, বরং 
অজ্ঞতাবশত হালাল মতি িতর এগুতলা সংঘকিত িতর, তাহতল 
এগুতলার লিাতিাকিতত কলপ্ত হতল তার ওপর হদ প্রকতষ্ঠা িরা হতব”।  

                                                           

আলজাতম’ কললখাল্লাল- ২/৫০৫ 



 

 

 

এিা হতলা তাবীলিারীর ওের কবতবিিা িরার বযাপাতর আহমাদ (রহ.) 
এর বিবয। 

আর ইমাম আহমাদ (রহ.) এর িথা—এগুতলার লিাতিাকিতত কলপ্ত হতল 
তার ওপর হদ প্রকতষ্ঠা িরা হতব। আকম মতি িকর, এিা আতগ েুহকর 
(রহ.) এর লে বিবয উতল্লখ িরা হতয়তে, তার কবতরাধী িয়। তাই 
ইমাম আহমাদ (রহ.) এর বিবযকি হেরত ওমর (রা.) এর লসই 
িাতজরই সমথথি, ো কতকি িুদামা ইবিু মােউি (রা.) এর সাতথ 
িতরতেি। কতকি িুদামা (রা.)-লি মদপাতির িারতণ হদ প্রতয়াগ 
িতরকেতলি। হেরদ িুদামা আল্লাহর কিতোি আয়াততর তাওকয়লবশত 
লসিাতি হালাল মতি িতরকেতলি- 

 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

“োরা ইমাি এতিতে ও সৎিমথ িতরতে, তারা ো পাি িতরতে তার 

জিয তাতদর লিাতিা গুিাহ লিই।”  

এিা তাওকয়লিারীতদর কবকভন্ন ির হওয়া প্রমাণ িতর, তথা িাউতি 
ওের িহণ িতর হদ প্রতয়াগ িরা হতব, িারও ওপর দায়ভার আসতব। 
একি এিকি গুরুত্বপূণথ কবষয়, তাই সতিথ থািুি। 

                                                           

সুরা মাতয়দা- ৯৩  



 

 

 

এ ধরতির মাসআলায় বযাপি সংজ্ঞা বা সাধারণ মূলিীকতগুতলা কদতয় 
িাজ িরা লথতি আপকি সাবধাি থািুি। িারণ এ অধযাতয় এগুতলাই 
সবতিতয় বড় কবপেথতয়র িারণ। 

ইমাম খািাকব (রহ.) বতলি:  

هذه الفرق  فيه داللة على أنقوله: "ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة"، 

م من كلها غير خارجين من الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كله

 أمته، وفيه أن المتأول ال يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله

“রাসুলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর হাকদস “আমার উম্মাত 
লতহাির দতল কবভি হতব”, এর মাতঝই এিথার প্রমাণ রতয়তে লে, এ 
দলগুতলার লিাতিাকিই িীি লথতি বকহসৃ্কত িয়। িারণ িকব সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাম সবগুতলা দলতিই কিতজর উম্মাত বতলতেি। এর 
মাতঝই এ িথার প্রমাণ রতয়তে লে, তাবীলিারী ধমথ লথতি লবর হতয় 
োতব িা, েকদও তাবীতল ভুল িতর িা লিি”।  

ইসলাতমর সাতথ সম্পকিথত অিযািয দলগুতলাতি তািকির িা িরার 
লেতত্র শাইখ (রহ.) এর এই িথাকি আহলুস সুন্নাহরও মত। িাই তারা 
খাকরকজ লহাি, িাকদরয়া লহাি, মুরকজয়া লহাি বা রাকিকে লহাি। 

ইবিু িুদামা (রহ.) বতলি:  

ين مع استحاللهم دماء المسلم -الخوارج  –أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم 

 وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين إلى الله تعالى
                                                           

আলবাইহাকি কললসুিাকিল িুবরা- ১০/২০৮  



 

 

 

“অকধিাংশ িুিাহাতয় কিরামই তাতদর (খাকরকজতদর) ওপর িুিতরর 
হুিুম আতরাপ িতরি িা, েকদও তারা মুসলমািতদর রি ও সম্পদ 
হালাল মতি িতর এবং এতি আল্লাহ তাআলার তিিিয অজথতির িাজ 
কহসাতব িতর”।  

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

ً فهو كافر فوكذلك  ي الباطن، سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا

ً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كاف ً بل كان مؤمنا راً في ومن لم يكن منافقا

 الباطن وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه

“এমকিভাতব বাহাির দতলর সবগুতলাই। তাতদর মাতঝ লে মুিাকিি 
হয়, লস অভযন্তরীণভাতব িাকিরই। আর লে মুিাকিি হয় িা; বরং 
লভতরগতভাতব আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুতলর প্রকতই কবশ্বাসী হয়, লস 
অভযন্তরীণভাতব িাকির হতব িা। েকদও তাবীতল ভুল িতর, িাই তা লে 
ভুলই িরুি িা লিি”।  

আর “আমার উম্মাত কবভি হতব..” হাকদসকি সকহহ। আহলুল 
ইলমতদর এিদল হাকদসকির অথথ িা লবাঝার িারতণ এতি েকয়ি 
সাবযি িতরতেি। িারণ, তাাঁরা ধারণা িতরতেি, এই হাকদতসর উতিশয 
হতলা এিকি দল োড়া ইসলাতমর সাতথ সম্পকিথত বাকি সব দলতি 
তািকির িরা, লেমিিা “আল-আওয়াকসম ওয়াল-িাওয়াকসম” কিতাতব 

                                                           

আলমুগকি- ১২/২৭৬  
 আলঈমাি- ২০৬  



 

 

 

ইমাম ইবিুল ওয়াকের িতরতেি। এমকিভাতব ইমাম ইবিু হাোম (রহ.) 
আলিসল িামি কিতাতব িতরতেি। এিা আসতল হাকদতসর অথথ 
লবাঝার ভুল। ততব তাাঁরা (আল্লাহ তাাঁতদর প্রকত রহম িরুি) তাাঁতদর 
ইজকতহাতদর িারতণ মােুর (ওেরিি)।  

সুতরাং হাকদসকির হুিুম এিাই লে, কবদআকতরা পথভ্রষ্ট, সতয লথতি 
কবিুযত এবং শাকির উপেুি। আর আহলুস সুন্নাহর িাতে শাকির 
উপেুি হওয়া আর শাকি িােথির িরা এি কজকিস িয়, মুতাকেলা ও 
খাকরকজরা োর কবতরাকধতা িতর থাতি। এ িারতণ স্থায়ীভাতব তাতদর 
জাহান্নামী হওয়ার বা িাকির হওয়ার হুিুম আতরাপ িরা োতব িা। 
ততব অিযািয িথার মততা এিাও বযাপি িয়, বরং এরিম অতিি 
গ্রুপ আতে, োরা কিতজতদরতি ইসলাতমর কদতি সমৃ্পি িতর, কিন্তু 
তারা িাকির, েকদও তারা তাবীল িতর।  

শাইখুল ইসলাম (রহ.) এখাতি অভযন্তরীণ অবস্থা সম্পতিথ িথা 
বলতেি। েকদও বাকহযিভাতব উভয় দলই মুসকলম। লিউ বাকহযি ও 
অভযন্তরীণ, উভয়ভাতব মুসকলম। আর লিউ বাকহযিভাতব মুসকলম, কিন্তু 
কিতজতদর কিিাকি ও িাকিিতার িারতণ অভযন্তরীণভাতব িাকির।    

আর এখাতি এিাই আমাতদর উতিশয, অথথাৎ অভযন্তরীণ কভন্নতা সতেও 
বাকহযি অবস্থার কভকিতত ইসলাতমর হুিুম প্রতয়াগ িরা। ততব বাকহযি 
অবস্থার মাতঝই েকদ আমাতদর সামতি এমি আলামত প্রািাকশত হতয় 



 

 

 

পতড়, ো তার ওপর িাকিি ও মুলকহতদর হুিুম আতরাপ িরার জিয 
েতথষ্ট, তাহতল লসিা ধতথবয হতব, লেমিিা ইমাম শাকতকব (রহ.) এর 
বিতবযও কেতলা।   

ইমাম বাগাকব (রহ.) তাাঁর শরহুস সুন্নাহ্য় হাসাি ইবিু আলী (রা.) এর 
িকেলত প্রসতঙ্গ এিকি হাকদতসর বযাখযায় বতলি:  

لمين( ]رواه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المس

لم  البخاري[، قال رحمه: )وفي هذا الحديث دليل على أن واحداً من الفريقين

ي صلى يخرج بما منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة اإلسالم، ألن النب

واألخرى  جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبةالله عليه وسلم 

يما مخطئة، وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له ف

ً في ذلك وعلى هذا اتفقوا على قبوله شهاد ة أهل يتأوله شبهة وإن كان مخطئا

 البغي، ونفوذ قضاء قاضيهم

“হাকদস—“আমার এই (তমতয়র) সন্তাি ভকবষযতত লিতা হতব এবং 
আল্লাহ তার মাধযতম মুসলমািতদর দুতিা বড় দতলর মাতঝ সকি স্থাপি 
িতর লদতবি।” শাইখ (রহ.) বতলি: এই হাকদতসর মাতঝ এ িথার 

প্রমাণ রতয়তে লে, দুই দতলর লিাতিা দলই উি কিতিয় তাতদর 

লিাতিা িথা বা িাতজর িারতণ ইসলাম লথতি লবর হতয় োয়কি। 
িারণ, িকব সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তাতদর সবাইতি মুসকলম 
বতলতেি, েকদও এিদল সকঠি কেতলা, আতরিদল ভুল কেতলা।  

এমিভাতব প্রততযি তাবীলিারীই লে মােহাব বা মত িহণ িতর, 
লসতেতত্র তার হুিুম এমিই, েকদ তাবীতলর লিাতিা ধরতির অবিাশ 



 

 

 

থাতি, েকদও লস লসতেতত্র ভুলিারী হয়। এ িারতণই উলামাতয় কিরাম 
কবতদ্রাহীতদর সােয িবুল িরা এবং তাতদর িাকজতদর িায়সালা 
িােথির হওয়ার বযাপাতর এিমত লপাষণ িতরতেি”।  

ইমাম িবকব (রহ.) বতলি-  

المذهب الصحيح المختار الذي قاله األكثرون والمحققون أن الخوارج ال 

 يكفرون كسائر أهل البدع

“অকধিাংশ আকলম ও মুহাকিতির িহণতোগয ও কবশুদ্ধ িথা হতলা, 
অপরাপর কবদআকততদর মততা খাকরকজতদরও তািকির িরা হতব 

িা।”  

ইমাম িবকব (রহ.) এর এই িথার মাতঝ অবশযই কবতিষণ িরতত 
হতব। উলামাতয় কিরাম খাকরকজতদর এই িামিরণ িরার বযাপাতর 
মতকবতরাধ িতরতেি লে, তারা িাকির দল কি িা? লেতহতু তাতদর 
আকিদাহ্র বযাপাতরও আকলমতদর মাতঝ কবতরাধ আতে লে, তা িুিকর 
কি িা। তাই, েকদ তারা তাতদর লিাতিা তাবীতলর িারতণ িুিকর 
কবদআতত অিুপ্রতবশ িতর, ততব তারা আমাতদর আতলািিার 
আওতাভুি হতব। অিযথায় এখাতি তাতদর বযাপাতর লিাতিা আতলািিা 
লিই, লেতহতু তখি তাতদর দলতি িুিকর দল বতল িামিরণ িরা হতব 
িা। 
                                                           

শরহুস সুন্নাহ- ১৪/২২৬-২২৭  
শারহু সাকহকহ মুসকলম- ২/৫০  



 

 

 

আর তার িথার মাতঝ “অপরাপর কবদআকত দতলর মততা” িথাকি 
বযাপি িয়। িারণ, তাতদর মাতঝ এমি গ্রুপও আতে, োতদর বযাপাতর 
ইমামগণ এিমত হতয়তেি লে, তাতদর অতিি িুিকর িথাবাতথা আতে। 
এজিয তারা তাতদর িুিকর দল বতল িামিরণ িতরতেি। েকদও 
তাতদর প্রকতজি কিকদথষ্ট বযকিতি তািকির িরার লেতত্র অতপো 
িরতত হতব। তাই এ বযাপাতর সতিথ থািুি। আল্লাহ আমাতি ও 
আপিাতি কহিাজত িরুি! 

এমকিভাতব এ বযাপাতর ইমামতদর বণথিা অতিি লবকশ। ইমাম িাহল 
ইবিু হাোম েকহরী (রহ.) এ বযাপাতর কিতাবও কলতখতেি, োর িাম 
হতে:  ن التأويل من فرق المسلمين والرد على مالصادع والرادع على من كفر أهل

   قال بالتقليد

এই কিতাবকি এখতিা োপা হয়কি। কিন্তু কতকি তাাঁর অিযািয কিতাতব 
এই কিতাতবর প্রকত কিতদথশ িতরতেি। লেমি আল-িাসল ও আল-
ইহিাতম। ইমাম োহাকব (রহ.) কসয়াতর তার জীবিীততও এিা উতল্লখ 
িতরতেি। এিা লদখতত পাতরি। 

ইমাম ইবিুল ওয়াকের সািআকি (রহ.) তাাঁর পূতবথাতল্লকখত “আল-
আওয়াকসম ওয়াল িাওয়াকসম” কিতাতব অতিি দকলল লপশ িতর এই 
মাসআলায় কবিাকরত আতলািিা িতরতেি। আতলািিা গুরুত্বপূণথ হওয়ার 
িারতণ লসিা লদখতত পাতরি। 



 

 

 

আবুল হাসাি আল-আশআকরর কিতাতবর কশতরািাম হতলা “মািালাতুল 
ইসলাকমকয়ি”। এর িারা তার উতিশয বুঝা লগতে। অথথাৎ কতকি 
মতকবতরাধিারীতদরতি মুসকলম বতল উতল্লখ িতরতেি। এোড়া কতকি 
কিজ িথার মাতঝ স্পষ্টভাতবও এিা বতলতেি। 

লেমি ইমাম োহাকব (রহ.) বতলি:  

ازم رأيت لألشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا ح

ن يقول: لما قرب أجل أبي الحسالعبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي 

ر أحداً األشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال: "أشهد علي أني ال أكف

ي من أهل القبلة، ألن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختالف ف

 ."العبارات

أيامه  : وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر-الذهبي  –قلت 

هو ل: "ال يحافظ على الوضوء إال مؤمن، فمن الزم الصلوات بوضوء فيقو

 مسلم

“আকম আশআরীর এিকি িমৎিার িথা লপলাম, লেিা আমাতি মুগ্ধ 
িতরতে। িথাকি সুদৃঢ়, ইমাম বায়হাকি (রহ.) তা বণথিা িতরতেি। 
কতকি বতলি, “আকম আবু হাকেম আল-আবদাওকয়তি বলতত শুতিকে, 
কতকি বতলি, ইমাম োকহর ইবিু আহমাদ আল-আবদাওকয়তি বলতত 
শুতিকে, কতকি বতলি, “েখি বাগদাতদ আমার বাকড়তত আবুল হাসাি 
আল-আশআকরর মৃতুয সময় হতয় ঘকিতয় এল, তখি কতকি আমাতি 
লর্তি পাঠাতলি। আকম তার িাতে আসলাম। কতকি বলতলি—তুকম 
সােী থাতিা, আকম লিাতিা আহলুল কিবলাতি তািকির িকর িা; 



 

 

 

িারণ, সবার লতা এিই উপাসয উতিশয,  এসব মতকবতরাধ লতা হতলা 
িথার কবতরাধ।” ”  

ইমাম োহাকব (রহ.) বতলি, “আকম বকল, এমিিাতিই আমরা িীি 
কহসাতব িহণ িকর। আমাতদর শাইখ ইবিু তাইকময়া (রহ.)ও জীবতির 
লশষ সময়গুতলাতত এ ধরতির িথাই বলততি। কতকি বলততি—মুকমি 
োড়া লিউ কিয়কমত ওেু িরতত পাতর িা। সুতরাং লে কিয়কমত ওেু 
িতর সালাত পতড়, লস মুসকলম।”   

ইমাম আশআকরর িথার মাতঝ “সবার লতা এিই উপাসয উতিশয” 
বলার িারণ হতলা, আল্লাহর িাম ও গুণাবকল কিতয় লস সমতয় মািুতষর 
মাতঝ সবথাকধি প্রকসদ্ধ ইখকতলাি কেতলা। 

ইমাম ইবিুল ওকের (রহ.) ইমাম োয়কদ লথতি বণথিা িতরি—োর িাম 
হতলা আবু সাদ আলমুহকসি ইবিু মুহাম্মাদ ইবিু িাওয়াকতহ—অজ্ঞতা 
বা তাওকয়ল থািতল িীতির বিি কেন্ন হতব িা, ততব েকদ জািা সতেও 
িতর, ততব কেন্ন হতয় োতব।  

পোন্ততর গাোকলর কিতাব “িািুিুত তাওকয়ল” কিভথরতোগয িয়। এর 
অতিি আতলািিাই কবভ্রাকন্তির। কতকি প্রিৃতপতে িালসকিতদর 
কিতাবসমূহ লথতি এ আতলািিা িহণ িতরতেি। কবতশষভাতব ইবিু 
কসিার কিতাব ‘আল-আেহুয়াহ’ এর অিুসরণ িতরতেি। কতকি তার 

                                                           

কসয়ারু আ’লাকমি িুবালা- ৫/৮৮ 



 

 

 

অতিি কিতাতবই তার িারা অতিি লবকশ প্রভাকবত হতয়তেি। কতকি 
তার এই কিতাবকি কলতখতেিই ইবিু কসিার মততা িাকিিতদর ওেরিি 
প্রমাণ িরার জিয। এোড়া ইবিু কসিা তার  " مشكاة األنوار وجواهر

 কমশিাতুল আিওয়ার ওয়া) "القرآن والمضنون به على غير أهله
জাওয়াকহরুল িুরআি ওয়াল মুদানু্নিা কবকহ আলা গাইকর আহকলকহ) এর 
মততা কিতাবসমূতহ লেসব বাকতকি তাবীল িতরতেি, লসগুতলার তবধতা 
প্রমাতণর জিয। 

লমািিথা, আবু হাকমদ আল-গাোকলর কিতাবসমূহ লথতি সতিথ থািতত 
হতব। এগুতলার লিাতিা আতলািিা সালাতির ধযাি-ধারণার অিুিূল 
হতলই লিবল তার িারা দকলল লদয়া োতব। ইবিু তাইকময়া (রহ.) তাাঁর 
‘আস-সাবকয়কিয়যাহ’ িামি কিতাতব এ বযাপাতর কবিাকরত পেথাতলািিা 
িতরতেি। তাই লসিা লদতখ পাতরি। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ইলকম পকরভাষায় القاعدة িাতি বলা হয়: 
 

ইবিু তাইকময়াহ (রহ.) বতলি:  

 :وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين

قاً، أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس األمر من أهل الصالة ال يكون إال مناف

 وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلىفإنه منذ بعث محمداً صلى الله عليه 

افق المدينة صار الناس ثالثة أصناف؛ مؤمن به، وكافر به مظهر الكفر، ومن

[، ولهذا ذكر الله هذه األصناف الثالثة في أول سورة 87مستخف بالكفر ]

عشر آية في  البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتين في الكفار وبضع

 ...المنافقين

ثل هذا في كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر موإذا 

 الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع

لزنادقة الرفض كان منافقا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان ا

افضة يميلون إلى الر المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم

 .والجهمية لقربهم منهم

ً وظاهراً، لكن فيه جهل وظلم حت ى ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا

ان أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر والمنافق، ثم قد يكون منه عدو

ه؛ وقد وظلم يكون به فاسقاً أوعاصياً؛ وقد يكون مخطئاً متأوالً مغفوراً له خطأ

ه كون مع ذلك معه من اإليمان والتقوى ما يكون معه والية الله بقدر إيماني

 .وتقواه، فهذا أحد األصلين

صيام واألصل الثاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصالة والزكاة وال

د يكون والحج، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح المحارم، ثم القائل بها ق

سالم، بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا ال يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد باإل



 

 

 

بجحد شيء مما  فهذا ال يحكم بكفره أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع اإلسالم،

 أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول

“এ অধযাতয় দুতিা মূলিীকত উতল্লখ িরার মাধযতম িথা িূড়ান্ত হতয় 
োয়। তা হতলা: 

এি. প্রিৃতপতে িাকির, কিন্তু সালাত পতড়। লস অবশযই মুিাকিি। 
িারণ, েখি লথতি মুহাম্মদ (সা.)-লি লপ্ররণ িরা হতলা, তাাঁর ওপর 
িুরআি িাকেল িরা হতলা এবং কতকি মকদিায় কহজরত িরতলি, তখি 
লথতি মািুষ কতি লশ্রকণতত কবভি হতয় লগতে: ১. তার প্রকত কবশ্বাস 
স্থাপিিারী, ২. তাতি অস্বীিারিারী, লে িুির স্পষ্ট িতরতে, ৩. 
মুিাকিি, লে িুির লগাপি িতরতে। 

এ িারতণই আল্লাহ তাআলা সুরা বািারার শুরুর কদতি এই কতি 
লশ্রকণর িথা আতলািিা িতরতেি। িারকি আয়াত এতিতেি মুকমিতদর 
গুণাগুণ বণথিায়, দুই আয়াত এতিতেি িাকিরতদর তবকশষ্টয বণথিায় এবং 
দতশর কিেু লবকশ আয়াত এতিতেি মুিাকিিতদর তবকশষ্টয বণথিায়।  

েখি কবষয়িা এমি প্রমাকণত হতলা, তখি কবদআকততদর মাতঝ লিউ 
হতত পাতর মুিাকিি কেকন্দি। িতল লস হতব িাকির। রাকিকে ও 
জাহকময়াতদর মাতঝ এই লশ্রকণর ললাি লবকশ আতে। িারণ, তাতদর 
প্রধািরা কেতলা মুিাকিি, কেকন্দি। সবথপ্রথম লে ‘রিজ’ তথা সাহাবাতয় 
কিরামতি গাকল লদয়ার সূিিা িতরতে, লস কেতলা এিজি মুিাকিি। 
এমকিভাতব ‘জাহকময়াহ’ এর উৎপকি হতলা ‘তাজাহ্ হুম’ লথতি, োর 



 

 

 

প্রিৃত অথথ হতলা িাকিিতা, িপিতা। এ িারতণই িারামাকতয়া, 

বাকতকিয়া, িালাকসিা ও তাতদর মততা মুিাকিিরা রাকিকে ও 

জাহকময়াতদর কদতি অকধি ঝুাঁিততা, িারণ তাতদর তবকশষ্টয এতদর 
তবকশতষ্টযর িাোিাকে। 

আবার কবদআকততদর মাতঝ লিউ এমি হতত পাতর, োর মাতঝ 
লভতরগত ও প্রিাশযভাতব ইমাি থািতব। কিন্তু তার মাতঝ অজ্ঞতা ও 
ববথরতা থািার িারতণ সুন্নাহ বুঝতত এমি ভুল িতর। এই লশ্রকণর 
কবদআকতরা িাকিরও িয়, মুিাকিিও িয়। তারপর িখতিা তার মাতঝ 
সীমালঙ্ঘি ও জুলুম থাতি, িতল িাকসি ও অবাধয হয়। আর িখতিা 
লস এমি ভুলিারী ও তাওকয়লিারীও হয়, োর ভুল েমাতোগয। আবার 
িখতিা িখতিা এর সাতথ সাতথ তার মাতঝ এমি ইমাি ও তািওয়াও 
থািতত পাতর, োর িারতণ স্বীয় ইমাি ও তািওয়ার পকরমাণ অিুোয়ী 
তার সাতথ আল্লাহর বিুত্বও অকজথত হতত পাতর। এ হতলা দুতিা 
মূলিীকতর এিকি। 

কিতীয় মূলিীকত হতলা: িখতিা িথাকি িুির হয়। লেমি, সালাত, 
োিাত, লরাজা, হজ্জ, ইতযাকদ ওয়াকজব হওয়াতি অস্বীিার িরা। 
এমকিভাতব কেিা, মদ, জুয়া, মাহরাম মকহলাতদর কবতয় িরা ইতযাকদ 
িাজ হারাম হওয়াতি অস্বীিার িরা। কিন্তু লে উি িথাকি বতলতে, 
তার িাতে আল্লাহর উি আতদশ-কিতষধকি লপৌঁতেকি; এ ধরতির 
অস্বীিারিারীতি তািকির িরা হতব িা। এমকিভাতব লিউ েকদ িতুি 



 

 

 

ইসলাম-িহণিারী হয় অথবা এমি দূরপকল্লতত প্রকতপাকলত হয়, 
লেখাতি ইসলাতমর কবকধ-কবধািগুতলা লপৌঁতেকি, তাহতলও এমি 
অস্বীিারিারী তািকির িরা হতব িা, েকদ লস িা জাতি, এিা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীণথ িরা হতয়তে”।   

 

তাবীলিারী প্রসঙ্গ: 

পূতবথাি সব আতলািিাগুতলার উতিশয কেতলা, সবার িাতে বযাপি-
প্রিকলত ইলকম মূলিীকতগুতলা বণথিা িরা। সামতি আমাতদর িাতে 
এিাও স্পষ্ট হতব লে, এ মূলিীকতগুতলা িােথতেতত্র প্রতয়াগ িরার লেতত্র 
এি ইমাতমর অবস্থা আতরি ইমাম লথতি কভন্ন হতত পাতর। প্রততযতির 
িাতে প্রিাকশত আলামত ও বািব ঘিিার সতঙ্গ কমকলত কিদশথতির 
কভকিতত তা হয়।  

তাই এিা প্রমাণ িতর লে, ওের গৃহীত হওয়া সবথসম্মত। কিন্তু 
(উদাহরণস্বরূপ) োয়দ িামি বযকির বা কিকদথষ্ট লিাতিা লশ্রকণর ওের 
িহণ িরা আর আমর িামি বযকির বা অিয লিাতিা কিকদথষ্ট লশ্রকণর 
ওের িহণ িা িরার কবষয়কি হতলা গতবষণা-সাতপে। এিা প্রততযতির 
কবতবিিা ও দৃকষ্টভকঙ্গর ওপর কিভথরশীল।  

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ৩/৩৫২-৩৫৪  



 

 

 

ইবিুল মুবারি (রহ.)-লি কজতজ্ঞস িরা হতলা: এ উম্মত িয় দতল 
কবভি? কতকি বলতলি:  

ه األصل أربع فرق: هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة...(، فقال ل

مينالسائل: )لم أسمعك تذكر الجهمية؟!(، قال: )إنما سألتني عن فرق المسل  

“লমৌকলিভাতব িারকি দল—কশয়া, হারুকরয়াহ, িাদকরয়াহ ও মুরকজয়াহ। 
প্রশ্নিারী তাতি বলল: আপকি লে জাহকময়াতদর িথা উতল্লখ িরতলি 
িা?! কতকি উির িরতলি: তুকম লতা আমাতি মুসকলমতদর দলসমূহ 
সম্পতিথ কজতজ্ঞস িতরতো”।   

এই উদৃ্ধকতকি লথতি দুতিা কবষয় অকজথত হয়:  এি. কবদআকত 
গ্রুপগুতলাতি তািকির িা িরা।  

দুই. কতকি জাহকময়াতদর তাতদর লথতি বাদ কদতয়তেি এবং তাতদর 
মুশকরিতদর অন্তভুথি িতরতেি। 

ততব “জাকহময়ারা মুসকলম িয়” উকিকির মাতঝ লে উলামাতয় লিরাতমর 
মতপাথথিয রতয়তে, তা লতা সবার জািা। িারণ, মুতাকেলাতদর প্রততযি 
সদসযতি কিকদথষ্ট িতর তািকির িরা হয় িা, অথি আসমা ও 
কসিাততর লেতত্র মুতাকেলারা জাহকময়াতদর মােহাতবরই অিুসরণ িতর, 
বরং ইমাম আহমাদ ও অিযািয ইমামতদর িকতপয় োত্র এও 
বতলতেি—জাহকময়ারা বাহাির দতলর অন্তভুথি। সামতি িকতপয় 

                                                           

 আলইবািাহ আল িুবরাহ কললআিবারী- ১/৩৭৭  



 

 

 

কবদআকত গ্রুপতি তািকির িরা প্রসতঙ্গ সালাি ইমামতদর শব্দগুতলার 
তাওকয়ল প্রসতঙ্গ এই মাসআলার কবিাকরত আতলািিা আসতব 
ইিশাআল্লাহ। 

কশয়া: 

‘কশয়া’ এিকি প্রতীি, লবশ িতয়িকি গ্রুপই এর অধীতি অন্তভুথি হয়। 
ইমামগণ প্রততযিকি গ্রুপতিই তাতদর স্ব স্ব আকিদাহ্-কবশ্বাস ও তাতদর 
বযাপাতর তাতদর জািাতশািা অিুোয়ী হুিুম আতরাপ িতরতেি। এসব 
গ্রুপগুতলার মাতঝ রতয়তে:  

১. ইমাকময়াহ ইসিা আশাকরয়াহ: 

অিযািয কবদআকত দলগুতলার মততা এিাও েুতগর পকরবতথতির সাতথ 
সাতথ আপতর্ি হয়। তাতদর বযাপাতর কবকভন্ন মতামত রতয়তে। প্রততযি 
ইমাতমরই তাতদর বযাপাতর কভন্ন কভন্ন মতামত ও বিবয আতে। অথথাৎ 
তাতদর আকিদার বযাপাতর; কবকধ-কবধাতির বযাপাতর িয়। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) এই গ্রুপ সম্বতি বতলি,  

هم، ال الطوائف المنتسبة إلى اإلسالم مع بدعة وضالل شر منليس في جميع 

عن  أجهل وال أكذب وال أظلم وال أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد

ي حقائق اإليمان منهم، وهؤالء الرافضة إما منافق أو جاهل، فال يكون رافض

سلموال جهمي إال منافقاً أو جاهالً بما جاء به الرسول صلى الله عليه و  

“ইসলাতমর সাতথ সমৃ্পি েতগুতলা দল আতে, তাতদর সবগুতলার 
মাতঝই কবদআত ও পথভ্রষ্টতা থািা সতেও এই দলকি লথতি কিিৃষ্ট 



 

 

 

লিউ িয়। তাতদর লিতয় বড় মূখথ, কমথযাবাদী, জাকলম এবং িুির, 
পাপািার ও অবাধযতার অকধি কিিিবতথী আর প্রিৃত ইমাি লথতি 
অকধি দূরতত্ব অবস্থািিারী লিউ িয়। এ রাকিকেরা হয়ততা মুিাকিি 
অথবা জাতহল-মূখথ। সুতরাং এমি লিাতিা রাকিকে বা জাহকময়া লিই, 
লে হয়ততা মুিাকিি অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ো 
কিতয় এতসতেি তার বযাপাতর জাতহল হতব িা।”  

কতকি এখাতি তাতদর বযাপাতর এ িথা বলা সতেও আতরি স্থাতি 
তাতদর বযাপাতর বতলি,  

ه والصحيح أن هذه األقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء ب

فعال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أ

حكم بتخليده الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً لكن تكفير الواحد المعين منهم وال

التكفير وانتفاء موانعهفي النار موقوف على ثبوت شروط   

“কবশুদ্ধ মত হতলা—লেসব িথাবাতথা তারা বতল, লেগুতলার বযাপাতর 
জািা োয় লে, তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর 
আদশথকবতরাধী—এগুতলা িুির। এমকিভাতব মুসলমািতদর সাতথ তাতদর 
ওইসব আিরণ—লেগুতলা িাকিরতদর আিরতণর মততা—এগুতলাও 
িুির। কিন্তু তাতদর প্রততযি সদসযতি কিকদথষ্ট িতর তািকির িরা, 
তার বযাপাতর কিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার হুিুম আতরাপ িরা কিভথর 

                                                           

কমিহাজুস সুন্নাহ আিিাবাকবয়যাহ- ৫/১৬০-১৬১  



 

 

 

িরতব তািকিতরর শতথগুতলা প্রমাকণত হওয়া এবং তার প্রকতবিিগুতলা 
িা থািার ওপর।”  

কতকি এিা বতলতেি, অথি ইমামগণ রাকিকেতদরতি িাকির গ্রুপ বতলও 
অকভকহত িতরতেি। 

ইমাম বুখাকর (রহ.) বতলি,  

 هما ملتان الجهمية والرافضة

“ইমাম আবু্দর রহমাি ইবিু মাহকদ বতলি—তারা দুতিা জাকত, জাহকময়া 
ও রাকিকে।”  

বরং ইবিু তাইকময়া (রহ.) তাতদর বযাপাতর কিিাতির সব গুণ সাবযি 
িতরতেি। লেমি কতকি বতলি—রাকিকেতদর অবস্থা হতলা মুিাকিিতদর 
মততা। 

এর মাধযতম আমরা জািতত পাকর, লিাতিা দতলর ওপর িুিতরর হুিুম 
আতরাপ িরা আর উি দতলর প্রততযিকি সদসযতদর ওপর কিকদথষ্টভাতব 
িুিতরর হুিুম আতরাপ িরার মাতঝ পাথথিয রতয়তে। লেমি, সামতি 
কবিাকরত আসতব ইিশাআল্লাহ। 

এমকিভাতব তাতদর ইমামতদর ওপর হুিুম আতরাপ িরা আর 
জিসাধারতণর ওপর হুিুম আতরাপ িরার মাতঝও পাথথিয রতয়তে। 
                                                           

 মাজমুউল িাতাওয়া-২৮/৫০০  
খুলুিু আিআকলল ইবাদ কললবুখাকর- ১২৫ পৃষ্ঠা  



 

 

 

লেমি, আতগ এ বযাপাতর শাইখুল ইসলাম ইবিু তাইকময়া (রহ.) এর 
শােীয় মূলিীকত আতলাকিত হতয়তে। 

ততব িকতপয় সীমালঙ্ঘিিারী রাকিকেতদর অবস্থাও লদখতত হতব, োরা 
িুরআি কবিৃত হওয়ার িথা বতল অথবা আল্লাহর ওপর লিাতিা সূিিা 
থািার কবশ্বাস রাতখ অথবা অকধিাংশ সাহাকবতি তািকির িতর, এসব 
মাসআলার লেতত্র ইমামগণ তাওকয়লতি লিাতিা ওের কহসাতব গণয 
িতরিকি। এ িারতণই তারা বাকতকিয়াহ, ইসমাইকলয়াহ ও 
িারামকতয়াতদর তািকির িতরতেি, ো সামতি আসতব। 

সুতরাং এর ওপর কভকি িতর লিাতিা দল বা বযকির ওপর িুিতরর 
হুিুম আতরাপ িরার জিয দুতিা কবষতয়র প্রকত লে রাখা জরুকর:  

এি. সমিালীি গ্রুপগুতলার সাতথ পূবথপ্রতীতির আতলাতি আিরণ িরা 
োতব িা। লিিিা, েুতগর পকরবতথি ও স্থাতির পকরবতথতির সাতথ তার 
অথথ ও তাতত অন্তভুথি সদসযতদর মাতঝও পকরবতথি হতে।  

দুই. তািকিতরর মাসআলায় দতলর ওপর লে পদ্ধকততত হুিুম আতরাপ 
িরা হয়, বযকির ওপর হুিুম আতরাপ িরার লেতত্র এিই পদ্ধকত 
অবলম্বি িরা োতব িা। সুতরাং বযকির ওপর হুিুম আতরাপ িরার 
লেতত্র আতলম ও জাতহতলর মাতঝ এবং োর ওপর প্রমাণ প্রকতকষ্ঠত 
হতয়তে আর োর ওপর প্রমাণ প্রকতকষ্ঠত হয়কি, তাতদর মাতঝ পাথথিয 
িরতত হতব। 



 

 

 

খ. গাকল (সীমালঙ্ঘিািারী) কশয়া।  

তাতদর মাতঝই রতয়তে িারামকতয়া ইসলাইকলয়া সম্প্রদায়। আকলমগণ 

তাতদর দলীয়ভাতব এবং পৃথিভাতব তািকির িতরতেি এবং তাতদর 

মুসলমািতদর মাতঝ গণয িরতত কিতষধ িতরতেি।  

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি— 

واليهود  الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمينفكيف بالقرامطة 

 والنصارى

“তাহতল িারামকতয়া বাকতকিতদর অবস্থা িী হতত পাতর, োতদর 
মুসলমাি, ইহুকদ, িাসারাসহ সব ধতমথর ললাতিরা িাকির বতল!”  

কতকি আতরা বতলি— 

 لكن القرامطة أكفر من اإلتحادية بكثير

“ততব িারামকতয়ারা ইকিহাকদতদর লিতয়ও জঘিয িাকির”।  

ইকিহাকদরা স্রষ্টা ও সৃকষ্ট এি হওয়ার িথা বতল। বস্তুত জাকলমরা ো 
বতল, আল্লাহ তা লথতি বহু উতবথ। 

কতকি আতরা বতলি,  

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ৩৫/১৪১  
মাজমুউল িাতাওয়া- ৩৫/১৪৪ 



 

 

 

دع التجهم، فإن الذي إبتدع الرفض كان منافقاً زنديقاً، وكذلك يقال عن الذي ابت

، أنهم من أعظم المنافقينوكذلك رؤوس القرامطة والخرمية وأمثالهم ال ريب 

 وهؤالء ال يتنازع المسلمون في كفرهم

“লে বযকি সবথপ্রথম রাকিকে আকিদাহ্র সূিিা িতরতে, লস কেতলা 
এিজি মুিাকিি, কেকন্দি। এমকিভাতব জাহকময়া আকিদাহ্র সবথপ্রথম 
সূিিা লে িতরতে, লসও কেতলা এিজি মুিাকিি। এমকিভাতব 
িারামকতয়া, খারকময়া ও এ জাতীয় দলগুতলার সব প্রধািরাই 
কিঃসতন্দহ সবতিতয় বড় মুিাকিি কেতলা। এতদর িাকির হওয়ার 
বযাপাতর মুসলমািতদর মাতঝ লিাতিা মতকবতরাধ লিই।”  

 

িুসাইকরয়া: 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি,  

كفر من هؤالء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أ

حمد من كثير من المشركين، وضررهم على أمة م اليهود والنصارى بل وأكفر

 صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين

“িুসাইকরয়া িামধারী এই সম্প্রদায় এবং িারামকতয়া বাকতকিতদর সব 
লশ্রকণ  ইহুকদ িাসারাতদর লিতয় জঘিয িাকির; বরং অতিি মুশকরিতদর 

                                                           

বুকগয়াতুল মুরতাদ- ২৪১ পৃষ্ঠা  



 

 

 

লিতয়ও জঘিয িাকির। উম্মাতত মুহাম্মকদর ওপর তাতদর অকিষ্ট েুদ্ধিারী 
িাকিরতদর অকিষ্ট লথতিও লবকশ।”  

লজতি রাখুি, শাইখ (রহ.) এর উকি “তাতদর অকিষ্ট েুদ্ধিারী 
িাকিরতদর অকিষ্ট লথতিও লবকশ” লথতি তািকিতরর অথথ লবাঝা উকিত 
হতব িা। িারণ, অতিি সময় এমি হতত পাতর লে, িারও অকিষ্ট 
িাকিরতদর অকিষ্ট লথতি বড় হয়, অথি লস িাকির িয়। লেমি, ইমাম 
গাোকল (রহ.) কিেু ললািতি হতযা িরার িকেলত উতল্লখ িতরতেি 
এবং এও বতলতেি লে, তাতদর এিজিতি হতযা িরা এিশত িাকির 
হতযা িরার লিতয় উিম। কিন্তু তাতদরতি িাকির আখযা লদয়া বযাপাতর 
লথতম লগতেি। 

‘দারকেয়া’: 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

افر مثلهم يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كوكفر هؤالء مما ال 

ال يباح [، ال هم بمنزلة أهل الكتاب وال المشركين بل هم الكفرة الضالون ف78]

ل أكل طعامهم، وتسبى نسائهم، وتأخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون ال تقب

امهم تخدتوبتهم بل يقاتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، وال يجوز اس

لوا غيرهمللحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئال يض  

“এসব ললাতির িাকির হওয়ার বযাপাতর মুসলমািতদর মাতঝ লিাতিা 
মতকবতরাধ লিই, বরং লে তাতদর িাকির হওয়ার বযাপাতর সতন্দহ 

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ৩৫/১৪৯  



 

 

 

িরতব, লসও তাতদর মত িাকির হতব। তারা আহলুল কিতাব বা 
মুশকরিতদর পেথাতয়ও িয়; বরং তারা পথভ্রষ্ট িাকির। তাই তাতদর 
খাবার খাওয়া োতব িা, তাতদর িারীতদর বকন্দ িরা হতব এবং তাতদর 
সম্পদ অকধিহণ িরা হতব। িারণ, তারা িাকিি ও মুরতাদ। তাতদর 
তাওবা িবুল িরা হতব িা, বরং লেখাতিই পাওয়া োতব, তাতদর হতযা 
িরা হতব। তাতদর িথার মততাই তাতদর অকভশম্পাত িরা হতব। 
প্রহরী, দাতরায়াি বা রেী কহতসতব তাতদর বযবহার িরা োতব িা। 
তাতদর উলামা ও সৎিমথশীলতদরও হতযা িরা হতব, োতত তারা 
অিযতদর পথভ্রষ্ট িরতত িা পাতর।” 

এসব গ্রুতপর মাতঝ শাইখ (রহ.) এর পাথথিয িরা লদখুি: 

আপকি লদতখতেি লে, শাইখ (রহ.) রাকিকেতদর প্রততযি সদসযতি 
কিকদথষ্ট িতর তািকির িরার বযাপাতর িুপ লথতিতেি। আর রাকিকেরা 
হতলা তাবীলিারী, অথি লিউ লিউ তাতদর ধমথতযাগী দল বতলতেি। 
পোন্ততর কতকি বাকতকি, িুসাইকর ও দারকেয়াতদর তাওকয়লতি িহণ 
িতরিকি, অথি তারাও ইসলাতমর দাকবদার িকতপয় গ্রুপই। 

এর িারণ রাকিকেতদর তাবীলগুতলা েকদও অতেৌকিি, কিন্তু এিা 
এিিা ওের, ো তাতদর প্রততযি সদসযতি কিকদথষ্ট িতর তািকির 
িরতত বাধা লদয়। ততব েকদ সব শতথ পাওয়া োয়, ততব তািকির িরা 
োয়। পোন্ততর বাকতকিতদর তাওকয়লগুতলার মাতঝ তাতদর পতে লিাতিা 



 

 

 

সামািয দকলল বা দকলতলর সতন্দহও লিই। আকভধাকিি কদি লথতিও 
িয় আর ইলতমর সাতথও তার লিাতিা সম্পিথ লিই, বরং তাতদর 
দকললগুতলা লথতি এিাই স্পষ্ট হয় লে, তাতদর তাওকয়তলর দাকব কমথযা 
ও এিকি লিৌশল। 

তারপর শাইখ (রহ.) উতল্লখ িতরি লে, “রাকিকেরা বাকতকিতদর সাতথ 
লোগ কদতয়তে, অথি তারা জাতি িা লে, লভতরগতভাতব বাকতকিরা িী 
বতল। সুতরাং এমতাবস্থায় এই কিকদথষ্ট বযকির বযাপাতর তার অবস্থা 
অিুোয়ী হুিুম আতরাপ িরা হতব। আল্লাহই সবথাকধি জ্ঞাত।”  

োরা ভকবষযততর বযাপাতর আল্লাহর পূবথ-ইলমতি অস্বীিার িতর, আর 
োরা বান্দার িমথ আল্লাহ িতৃথি সৃষ্ট হওয়াতি অস্বীিার িতর, এ দুই 
গ্রুতপর মাতঝ উলামাতয় কিরাম পাথথিয িতরতেি: 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

ثبت العلم ولم وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أ

 يثبت خلق األفعال

“িাদকরয়া, োরা আল্লাহর তািকদর ও ভকবষযততর ইলমতি অস্বীিার 
িতর, উলামাতয় কিরাম তাতদর তািকির িতরতেি, ততব োরা ইলম 
থািাতি মাতি, কিন্তু বান্দার িমথ আল্লাহর সৃষ্ট হওয়াতি মাতি িা, 
উলামাতয় কিরাম তাতদর তািকির িতরিকি”।   

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ৩/৩৫২  



 

 

 

উভয় গ্রুপই তাবীলিারী। কিন্তু দুই কবষতয়র মাতঝ পাথথিয হতলা, ইলম 
অস্বীিারিারীতদর সংশয়িা এতিবাতরই দুবথল। িারণ, আল্লাহর ইলম 
সাবযিিারী বণথিাগুতলা এতিবাতর সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও কবিাকরত। োর 
মাতঝ লিাতিা ধরতির অস্পষ্টতা থািার সম্ভাবিা লিই। এ িারতণই 
এগুতলার লেতত্র তাবীল িরার দাকবর লিাতিা মূলয লিই।  

পোন্ততর িাদকরয়াতদর সংশয় এর লিতয় কভন্ন রিম। িারণ তারা 
বতল, মািুষ তার িাজগুতলা সৃকষ্ট িতর। তাতদর এই িথার পতে 
অতিি লেৌকিি সংশয় আতে। এমকিভাতব কিেু শরঈ বণথিার অতথথর 
মাতঝও তাতদর তাবীতলর কিেুিা সম্ভাবিা কবদযমাি। েকদও প্রিৃতপতে 
তারা উি শরঈ বণথিাগুতলার উতিশয সকঠিভাতব বুঝতত পাতরকি। 

ইবিু হাতেম (রহ.) বতলি:  

 

ما، مثل تسمى باسم اإلسالم من أجمع جميع فرق اإلسالم على أنه ليس مسلوقد 

 طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن الصالة ركعة بالغداة وركعة بالعشي

تزلة فقط... وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن، وطوائف كانوا من المع

مل الصالحتسب بالعثم غلوا فقالوا بتناسخ األرواح وآخرون قالوا إن النبوة تك  

“িখতিা তুকম এমি ললািতি মুসকলম বতল িামিরণ িতরা, োর 
বযাপাতর সব ইসলাকম লিরিাগুতলার ঐিমতয রতয়তে লে, লস লস 
মুসকলম িয়। লেমি, খাকরকজতদর কিেু কিেু গ্রুপ সীমালঙ্ঘি িতর 



 

 

 

বতল—সালাত হতলা শুধু সিাতল এি রািাত, কবিাতল এি রািাত। 
তারা আতরা বতল—সুরা ইউসুি িুরআতির অংশ িয়।   

আর কিেু কিেু গ্রুপ এমি রতয়তে, োরা আতগ মুতাকেলাতদর অন্তভুথি 
কেতলা, তারপর সীমালঙ্ঘি িতর আত্মা পুিজথতের মতবাদ িহণ িতর। 
তারা আতরা বতল—লিি আমল িারা িবুওয়াত অজথি িরা োয়”।  

এই বিবযকি সব গ্রুপগুতলার সাতথ এিরিম আিরণ িরার কবভ্রাকন্ত 
প্রমাণ িতর। এমকিভাতব, লিউ েখি কিকদথষ্ট এিকি িথার মাতঝ 
লিাতিা দল লথতি স্বতন্ত্র, তখি উি দতলর িাতম উি কিকদথষ্ট বযকির 
ওপর হুিুম আতরাপ িরার ভ্রাকন্তও প্রমাকণত হয়। এখাতিই লদখতত 
লপতলি লে, অতিিগুতলা দতলর কিকদথষ্ট বযকিতদর ইমামগণ তািকির 
িতরিকি, কিন্তু ইবিু হােম (র.) উি দলগুতলাতি দলীয়ভাতব তািকির 
িতরতেি। িারণ, তারা ওইসব িথা বতল, লেগুতলা প্রথম প্রিাতরর 
অন্তভুথি এবং লেগুতলার লেতত্র তাওকয়ল িহণতোগয িয়। তাই এ 
কবষয়কি সতিথতার সাতথ বুঝতত হতব। আল্লাহ আমাতি ও আপিাতি 
কহিাজত িরুি!  

                                                           

 আলিসল-২/১১৪  



 

 

 

প্রবৃকির অিুসরণিারী ও কবদআকত গ্রুপগুতলাতি তািকির িরা 

সংক্রান্ত ইমামতদর উদৃ্ধকতগুতলা: 

কবদআকততদর তািকির িরার বযাপাতর পূবথসূরী ইমামতদর অতিি 
বিবয বকণথত আতে। কিন্তু অতিতিই তাতদর এ িথাগুতলা বুঝার লেতত্র 
কবভ্রাকন্তর কশিার হতয়তে। লিউ এগুতলাতি লোি িুির বতল ধতর 
কিতয়তে এবং তাতদর তািকিতরর পকরপূণথ কবতরাধী হতয়তে। আর লিউ 
এগুতলাতি বযাপিভাতব প্রতয়াগ িতরতে। িতল তাতদর এতিিজি 
কিকদথষ্ট বযকিতিও তািকির িতরতে। আর লিউ এর মাতঝ পাথথিয ও 
কবতিষণ িতরতে। 

এ ধরতির বণথিাগুতলার কিেু কিতি লদয়া হতলা:  

১. িুরআি মাখলুি হওয়ার প্রবিাতদরতি তািকির িরা। লেমি, এ 
ধরতির এিকি িথা ইমাম আহমাদ (রহ.) বতলতেি— 

 من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر

“লে বতল িুরআি মাখলুি, আমাতদর িাতে লস িাকির”।  

এমকিভাতব সুকিয়াি ইবিু উয়াইিা (রহ.) বতলি— 

شك في كفره فهو كافر فهو كافر، ومن -أي القرآن  -من قال مخلوق   

“লে বতল িুরআি মাখলুি, লস িাকির; এমিকি লে তাতদর িাকির 
হওয়ার বযাপাতর সতন্দহ িরতব, লসও িাকির”।  
                                                           

আস সুন্নাহ- ১/১১২



 

 

 

২. জাহকময়াতদরতি তািকির িরা, ো পূতবথ আতলাকিত হতয়তে। 

৩. রাকিকেতদরতি তািকির িরা, ো পূতবথ আতলাকিত হতয়তে। 

৪. িাদকরয়াতদরতি তািকির িরা। 

৫. সাহাকবতদর গাকলদািিারীতদর তািকির িরা।  

কবদআকততদর তািকির িরার বযাপাতর ইমামতদর কিেু বযাপি উদৃ্ধকত 

এখাতি তুতল ধরা হতলা: 

১. হাসাি বসকর (রহ.) লথতি বকণথত আতে, কতকি বতলি— 

 أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى

“প্রবৃকি অিুসারীরা ইহুকদ-খৃষ্টািতদর পেথাতয়”। 

২. মুহাম্মাদ ইবিু কসকরি (রহ.) লথতি বকণথত আতে: কতকি বতলি— 

 كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل األهواء

“পূবথবতথীগণ ধমথতযাগী ও িুিতর কলপ্ততদরতিই প্রবৃকির অিুসরণিারী 
মতি িরততি”।   

ইমামতদর িথাগুতলা লবাঝার লেতত্র মািুষ কবকভন্ন লশ্রকণর হওয়ার 
বযাপাতর ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি: 

                                                                                                                                                                             

আস সুন্নাহ- ১/১১২ 
শারহু উসুকলল ই’কতিাদ কললআলিাঈ- হাকদস িাম্বার- ২৩৩৩/২৩৪   



 

 

 

وما من  والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع واألهواء وتخليدهم في النار

األئمة إال من حكي عنه في ذلك قوالن كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، 

دهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخلي

أ ما ال أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطحتى التزم تخليدهم كل من يعتقد 

وإن  يحصى وقابله بعضهم فصار يظن أنه ال يطلق كفر أحد من أهل األهواء

 كانوا أتوا من اإللحاد وأقوال أهل التعطيل واإللحاد

“কবদআকত ও প্রবৃকি পূজারীতদর তািকির িরার বযাপাতর এবং তাতদর 
কিরস্থায়ী জাহান্নাকম সাবযি িরার বযাপাতর উলামাতয় কিরাতমর 
মতকবতরাধ রতয়তে। এমি লিাতিা ইমাম লিই, োর িাে লথতি এ 
বযপাতর দুই রিতমর বণথিা কবদযমাি লিই; লেমি, মাতলি, আহমাদ, 

শাকিকয় ও অিযািয সবাই।  

আর তাতদর অিুসারীতদর লিউ লিউ সব কবদআকততদর বযাপাতরই 
এরিম মতকবতরাধ ও কিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার িথা বণথিা িতর 
থাতি। িতল োতিই তারা কিকদথষ্ট িতর কবদআকত বতল মতি িতর, তার 
বযাপাতরই কিরস্থায়ী জাহান্নাকম হওয়ার হুিুম আতরাপ িতর। এর মাতঝ 
লে িতিা কবভ্রাকন্ত আতে, তা গুতণ লশষ িরা োতব িা।  

আর এর কবপরীতত আতরি দল মতি িতর, কবদআকততদর িারও 
বযাপাতরই িুিতরর হুিুম আতরাপ িরা োতব িা, িাই তারা েতই 



 

 

 

িাকিিতা িরুি বা মুআকিলা ও মুলকহদীিতদর আকিদাহ্ িহণ 
িরুি”।  

কতকি বতলি,  

كفر وسبب هذا التنازع تعارض األدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام ال

مان ما من األعيان الذين قالوا تلك المقاالت من قام به من اإلي بهم ثم إنهم يرون

[، فيتعارض عندهم الدليالن، وحقيقة األمر أنهم 79يمتنع أن يكون كافراً ]

موم في أصابهم في ألفاظ العموم من كالم األئمة ما أصاب األولين في ألفاظ الع

أن  تقد المستمعنصوص الشارع، كلما رآهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اع

قد تنتفي  هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع

جدت في حق المعين وأن تكفير المطلق ال يستلزم تكفير المعين إال إذا و

وا الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن اإلمام أحمد وعامة األئمة الذين أطلق

من تكلم بهذا الكالم بعينههذه العمومات لم يكفروا أكثر   

“এই মতকবতরাতধর িারণ হল দকললসমূতহর পারস্পকরি সাংঘকষথিতা। 
িারণ, তারা প্রথতম এমি দকলল লদখতত পাি, ো তাতদর ওপর 
িুিতরর হুিুম আতরাপ িরা আবশযি িতর। কিন্তু তারপর ওইসব 
িথার প্রবিাতদর এমি এমি সদসযতদরতি লদখতত পাি, োতদর মাতঝ 
রতয়তে এমি ইমাি, োর িারতণ তারা িাকির হতত পাতর িা। মূল 
বযাপার হতলা, ইমামতদর বিবযগুতলার মাতঝ বযবহৃত বযাপি শব্দগুতলা 
লবাঝার লেতত্র তাতদরও লসই সমসযাই হতয়তে, লেিা পূবথবতীতদর 
হতয়কেতলা—শকরয়াত প্রতণতার বণথিাগুতলার মাতঝ বযবহৃত সাধারণ 
শব্দগুতলা লবাঝার লেতত্র। েখিই তাতদর বলতত লদতখতে ‘লে এমিিা 
                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ৭/৬১৮-৬১৯  



 

 

 

বতল, লস িাকির’, তখিই লশ্রাতা মতি িতরতে, এই শব্দ লতা এমি 
িথার প্রবিা সবাইতিই অন্তভুথি িতর। কিন্তু তারা এিা কিন্তা িতরকি 
লে, তািকিতরর জিয অতিি শতথ ও প্রকতবিি রতয়তে, ো অতিি 
কিকদথতষ্টর মাতঝ অিুপকস্থত থাতি এবং বযাপি তািকির কিকদথষ্ট বযকিতি 
তািকির িরা আবশযি িতর িা। ততব েখি সব শতথ পাওয়া োয় 
এবং লিাতিা প্রকতবিি িা থাতি, তখি িরা োয়। এ িথাগুতলা 
এিাই স্পষ্ট িতর লে, ইমাম আহমাদ ও অিযািয অকধিাংশ ইমামগণ, 
োরা এসব সাধারণ শব্দ বযবহার িতরতেি, তারা এসব িথার 

প্রবিাতদর অকধিাংশতিই কিকদথষ্ট িতর তািকির িতরি িা।”  

এর মাধযতম জািা োয় লে, তাতদর লিউ লিউ ইমামতদর িথাগুতলাতি 
লোি িুিতরর অতথথ প্রতয়াগ িতরতে, তারপর তাতদর (কবদআকততদর) 
দলীয়ভাতব তািকির িরারও কবতরাকধতা িতরতে এবং এতিিজি 
সদসযতি কিকদথষ্টভাতব তািকির িরারও কবতরাকধতা িতরতে। 

এতদর মাতঝ রতয়তেি:  

১. ইমাম বাইহাকি (রহ.)। কতকি বতলি— 

فإنما  والذي روينا عن الشافعي وغيره من األئمة في تكفير هؤالء المبتدعة

 أرادوا به كفراً دون كفر

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ১২/৪৮৭-৪৮৮  



 

 

 

“এসব কবদআকততদর তািকির িরার বযাপাতর ইমাম শাকিকয় ও 
অিযািয ইমামতদর িাে  লথতি আমরা ো বণথিা িরলাম, এগুতলা িারা 
তাাঁতদর উতিশয হতলা, লোি িুির”।  

২. ইমাম বাগাকব (রহ.)। কতকি বতলি:  

 وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصالة خلفهم مع الكراهية على اإلطالق

راد به فهذا القول منه دليل على أنه أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أ

 كفراً دون كفر

“ইমাম শাকিয়ী (রহ.) কবদআকতর সােয ও তার লপেতি সালাত 
পড়াতি সাধারণভাতবই জাতয়ে বতলতেি, েকদও মািরুহ হতব। তার এ 
িথাই এ কবষতয়র ওপর দকলল লে, কতকি লিাতিা লিাতিা স্থাতি এসব 
গ্রুতপর লিাতিাকির লেতত্র লোি িুির অতথথ িুির শব্দ বযবহার 
িতরতেি”।  

আর আতরি দল আকলম তাতদর দলীয়ভাতব, এিিভাতব, সাকবথিভাতব 
তািকির িতরতেি এবং ধমথ লথতি সমূ্পণথভাতব লবর িতর কদতয়তেি। 

ইবিু তাইকময়া (রহ.) বতলি:  

 وهو قول األكثرين

                                                           

আস সুিািুল িুবরা-১০/২০৭  
শরহুস সুন্নাহ- ১/২২৮  



 

 

 

“এিাই অকধিাংশ আতলতমর মত”।  

আমাতদর িাতে ইকতমাতঝই এ সব মতগুতলার ভ্রাকন্ত স্পষ্ট হতয়তে। 
কবশুদ্ধ িথা হতলা কবতিষণ িরা, লেমি, পূতবথ আতলাকিত হতলা। 

কিন্তু এর অথথ আতদৌ এিা িয় লে, তাবীলিারীতদর িাউতিই কিকদথষ্ট 
িতর লিাতিাভাতবই তািকির িরা োতব িা। এিা লতা ওইসব 
ললািতদর িথার মততাই ভুল, োরা তাতদর বযাপিভাতব তািকির 
িতর। 

লিিিা, ইমাম আহমাদ (রহ.) লথতিও কিেু কিেু জাহকময়াতদর কিকদথষ্ট 
িতর তািকির িরার িথা বকণথত আতে। লেমিিা ইবিু তাইকময়া 
(রহ.) বতলতেি। 

আতরিকি কবষয় লজতি রাখতত হতব লে, পূতবথাি আতলািিাগুতলা কেতলা 
িুিকর কবদআততর বযাপাতর। পোন্ততর, লে কবদআততি িুির কহসাতবই 
গণয িরা হয় িা, তার বযাপাতর আতদৌ এ আতলািিা প্রতোজয  িয়। 

 

 

 

                                                           

মাজমুউল িাতাওয়া- ১২/৪৮৭  



 

 

 

তাবীলিারী ও (মুলকহদতদর) অকবশ্বাসীতদর মাতঝ পাথথিয: 
 

ইমামতদর বিবযগুতলার এই পেথাতলািিার মাধযতম দুই লশ্রকণর 
বযকিতদর মাতঝ পাথথিয স্পষ্ট হতয় লগল:  

এি. ওইসব বযকি, োতদর উতিশয কেতলা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর অিুসরণ িরা, কিন্তু তারা পথ কিিতত ভুল 
িতরতে, িতল সকঠি উতিতশয লপৌঁেতত পাতরকি।  

দুই. ওইসব বযকি, োরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়াসাল্লাতমর আকিত আদতশথর কবতরাকধতায় কলপ্ত। তার আতদতশর 
লিাতিা মূলযায়িই িতর িা। তার আকিত আদশথতি তাকেলয ও 
অবজ্ঞার দৃকষ্টতত লদতখ। তাতদর উতিশযই হতলা, শত্রুতা িরা ও মুখ 
কিকরতয় লিয়া। েখি তাতদর লিাতিা ঘিিা ঘতি, তখি এ বযাপাতর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর িী আতদশ আতে, তার 
প্রকত সামািযও দৃকষ্টপাত িতর িা। এমি বযকিরা েকদও ইসলাতমর 
িাকলমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুতখ বলুি িা লিি, তারা আল্লাহর 
সৃকষ্টজীতবর মাতঝ কিিৃষ্ট িাকির, তার িীি লথতি সবথাকধি দূতর 
অবকস্থত।  

এ িারতণই তাতদর অতিতি আল্লাহর আইি পকরবতথিিারী শাসিতদর 
তািকির িা িরার বযাপাতর এই প্রমাণ লদয় লে, ইমাম আহমাদ (রহ.) 



 

 

 

খকলিা মামুি ও মুতাকসমতি তািকির িরততি িা, অথি তার 
মতািুসাতর তারা অতিি িুিকর িথা বলততা। লেমি িুরআিতি 
মাখলুি বলততা, আল্লাহর আসমা ও কসিাততর লেতত্র জাহকময়াতদর 
মততা িথা বলততা। 

অথি এই দুই গ্রুতপর মাতঝ িতই িা পাথথিয!!! এি গ্রুপ সতয লপতত 
িায়, কিন্তু তাতত ভুল িতর। কিন্তু লস কিতজর মাতঝ এবং উম্মাততর 
মাতঝ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বািবায়ি িরতত িায়। আর আতরি গ্রুপ 
ধমথকিরতপেতার পতািা উতিালি িতর এবং মতি িতর, আইিপ্রণয়ি 
ও কবিাতরর লেতত্র আল্লাহ তাআলার লিাতিা অকধিার লিই। 

এোড়া আপিার িাতে এই দুই গ্রুতপর মাতঝও পাথথিযও স্পষ্ট হতয় 
লগতে, োতদর এি গ্রুপ হতলা কেকন্দি। লেমি ইসমাইকলয়া, 
িারামাকতয়া, দারকেয়া এবং োরা এ োমািায় তাতদর সাতথ সাদৃশয 
লরতখ বতল—িুরআি হতলা কবকভন্ন ঘিিার বণথিা বা িুরআি হতলা 
উপতদশিন্থ; কবধাি িন্থ িয় বা সাকহতযিন্থ; পথপ্রদশথিিারী িন্থও িয়। 
অথবা বতল িকব সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর আতদশ আমাতদর 
ওপর আবশযি িয়; এিা শুধু তার োমািার জিয আবশযি কেতলা। 
অথবা বতল লে, বতথমাতি আল্লাহর কবধাতি উপিার হতব িা এবং 
সমাজ সংস্কাতর এর লিাতিা মূলয লিই। 



 

 

 

আর আতরি গ্রুপ হতলা ওইসব তাবীলিারী, োরা েকদও িুিকর িথা 
বতল, কিন্তু তারা তা লিাতিা আয়াত বা হাকদতসর তাবীল িতর িুিকর 
িথা বতল। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লাতমর অিুগতযই 
িরতত িায়, কিন্তু লেযভ্রষ্ট হয়। তাই, তারা েকদও পথভ্রষ্ট, িুিকর িথা 
বতল, কিন্তু তাতদর এতিি জি সদসযতি কিকদথষ্টভাতব তািকির িরতত 
হতল অবশযই তার লেতত্র কবিাকরি মূলিীকতসমূহ িােথির িরতত হতব; 
অথথাৎ লদখতত হতব লে, সব শতথ পাওয়া োয় কি িা এবং 
প্রকতবিিগুতলা লশষ হতয়তে কি িা। 

তথাকপ এর অথথ আতদৌ এিা িয় লে, তাবীলিারীতদর িখতিা কিেুততই 
তািকির িরা োতব িা; বরং িখতিা এমি হতত পাতর লে, লিাতিা 
আতলম, গতবষি বা মুিকতর দৃকষ্টতত এিজি বযকির িাকিিতা ধরা 
পড়তব, কিন্তু এিই িথা আতরি জি বযকি বলা সতেও তার ওপর 
িুিতরর হুিুম আতরাপ িরা হতব িা। এিা লিাতিা সাংঘকষথিতা বা 
কবতরাধ িয়। েকদও লে বযকি এ বযাপাতর জ্ঞাি রাতখ িা, তার িাতে 
এিা কবতরাধ ও সাংঘকষথিতাই মতি হতব। 

লহ আল্লাহ! কজবরাইল, কমিাইল ও ইসরাকিতলর রব! আসমাি ও 
পৃকথবীর স্রষ্টা! দৃশয ও অদৃশয সম্পতিথ অবগত! আপকিই আপিার 
বান্দাতদর মাতঝ িায়সালা িতর কদি, লে কবষতয় তারা কববাদ িরতে। 
লে হতির বযাপাতর মতকবতরাধ সৃকষ্ট হতয়তে, তার বযাপাতর আপকি 



 

 

 

আমাতি কিজ অিুিতহ পথপ্রদশথি িরুি! কিিয়ই আপকি োতি ইো 
সরল পতথর কদশা লদি।  


